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ORSA SKOLTIDNING

Inför dagen H AV O. Löthman
Detta nummer av Orsa Skoltidning 

kan i viss mån sägas vara historiskt, 
då det är det sista numret av tid
ningen som utkommer, medan vi 
ännu har vänstertrafik i landet. När 
vi sitter och bläddrar i nästa nummer 
av tidningen, har vi redan under en 
tid hunnit pröva på hur det känns 
att köra på vägens högra sida och gå 
på den vänstra.

Frågan om omläggning till höger
trafik är väl kanske en av de frågor 
som väckt den största debatten bland 
svenska folket under de sista 10— 12 
åren. Detta naturligtvis beroende på 
att de flesta av oss är trafikanter i 
större eller mindre utsträckning och 
därför har egna erfarenheter och kun
skaper att falla tillbaka på, när vi ger 
oss in i debatten — erfarenheter och 
kunskaper som en del av oss saknar, 
när det gäller exempelvis invecklade 
politiska problem. Typiskt för höger
trafikfrågan har väl också varit, att 
den i mycket liten grad varit ett par
tipolitiskt stridsäpple i stil med t. ex. 
ATP-frågan. Den torde väl snarare
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kunna kallas ett trafiktekniskt strids
äpple, där meningarna om för- resp. 
nackdelarna med högertrafik skär 
rakt genom partilinjerna.

Hur har det varit?
Om vi ser litet på höger- resp. 

vänstertrafik i vårt land ur historisk 
synvinkel, så har undertecknad inte 
kunnat få någon klarhet i vilka reg
ler som gällde 1718 (någon historiskt 
kunnig person bland tidningens läsa
re kanske har kläm på den saken?). 
År 1718 beslöt emellertid Karl X II, 
att vägfarande — beridet folk, foror 
m. m. — skulle väja åt höger vid 
möte. Högertrafiken bibehölls inte 
längre än till 1734, då det stadgades 
om vänstertrafik. I början av 1900- 
talet började bilarna att komma in i 
trafikbilden, och i en förordning av 
1906 bestämdes att bilar skulle fram
föras på vägens vänstra sida. — För
slag om övergång till högertrafik 
gjordes vid flera tillfällen i riksda
gen, bl. a. 1945. Den gången föll för
slaget, vilket vi nu efterklokt kan 
säga var synd, då en omläggning vid 
denna tidpunkt kanske varit lämpli
gast. Högertrafikanhängarna gav sig 
emellertid inte. Allt häftigare på
tryckningar resulterade i en folkom
röstning år 1955, vilken som bekant 
slutade med att en mycket stor majo
ritet röstade för bibehållen vänster
trafik. Sex år senare satte emellertid 
regeringen igång en utredning om 
övergång till högertrafik. Denna ut
redning uppskattade kostnaderna för 
en omläggning till ca 340 milj. kr. I 
dag vet vi, att omläggningen kostar 
minst 600 milj. kr, och ingen blir väl 
förvånad, om sluträkningen översti
ger 700 milj. kr. År 1963 hade hö
gertrafikfrågan avancerat så långt, 
att riksdagen fattade principbeslut 
om en övergång under år 1967. Se
nare har den definitiva omläggnings- 
dagen fastställts till den 3 sept. 1967.

Hur kom det sig nu, att regeringen, 
trots utslaget i folkomröstningen 
1955, ändå ansåg det nödvändigt 
med en utredning och principbeslut 
om övergång till högertrafik? Svaret 
på den frågan torde väl vara, att re
geringen — liksom merparten av 
svenska folket — missbedömde has
tigheten i utvecklingen på trafikens 
område. Den höjda levnadsstandar
den i såväl Sverige som de västeuro
peiska länderna medförde en kraftigt 
ökad biltäthet och större resurser för

bilresor utomlands. Talrika färjeför- 
bindelser har medverkat till att tra
fiken mellan Sverige och kontinenten 
har underlättats betydligt. Därtill 
kommer också den planerade bron 
över Öresund, österut mot Finland 
har också färjeförbindelserna ökat i 
antal. Mellan Sverige och Norge har 
vi många gränspassager, av vilka 
E 6-ans vid Svinesund torde vara den 
mest trafikerade. Sverige är ett ge- 
nomfartsland för västeuropeiska bi
lister, som ämnar sig till Norge eller 
Finland och för norska och finska bi
lister, som ämnar sig ut på kontinen
ten. Dessa genomfartsbilister måste 
växla sida fyra gånger vid färd från 
och till resp. hemländer. Man beräk
nar, att år 1970 kommer ca 20 milj. 
gränspasseringar mellan Sverige och 
dess grannländer att äga rum. Det 
skulle ha betytt 20 milj. omställ
ningar från höger till vänster eller 
tvärt om, om vi bibehållit vänstertra
fiken. Låt oss pessimistiskt anta, att en 
halv promille av dessa fordonsförare 
skulle glömma av sig, så betyder det, 
att det skulle ha kunnat inträffa bort
åt 10 000 kollisioner med allt vad 
det för med sig. Vi får heller inte 
glömma, att dessa bilförare och deras 
passagerare också skall uppträda som 
fotgängare i för dem ovant trafik
system. Nåväl, detta är kanske svart
målning i överkant. Statistik från 
1964 visar emellertid, att ca 3700 
svenska förare var inblandade i olyc
kor i utlandet på grund av bortglömd 
högerregel. Ca 2000 utländska förare 
var samma år i Sverige inblandade i 
olyckor på grund av bortglömd väns
terregel. —  Sverige är också ett av 
de länder i Europa, som har den 
största biltätheten. — Ovannämnda 
faktorer torde ha varit avgörande 
för riksdag, regering och rådgivande 
trafikexpertis, när man beslutade om 
införande av högertrafik.

Hur skall det bli?
Hur reagerar nu vi svenskar inför 

omläggningen? De flesta av oss kän
ner väl en viss oro och osäkerhet. 
Och det är bra. Det betyde*-, att vi 
kommer mycket skärpta till dagen H . 
Men det finns också en del av oss 
som resonerar så här: ” Ja, jag har 
varit utomlands flera gånger och kört 
i högertrafik, och det har inte varit 
särskilt svårt. En skärpning några 
timmar efter gränspassagen, och se
dan har det gått bra.”  — Vi som re-
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Unga sångare AV S. L.
Orsa kyrkliga ungdomskör deltog 

söndagen den 16 april i barnkyrko- 
sångshögtiden i Kungsör. Färdledare 
var Gullan Sundberg, Gunvor Nils
son, Ethel Hasmats, bussföraren Gus
tav Sundberg och körens ledare Sven 
Liendeborg. Den första repetitionen 
tillsammans med de andra barn- och 
ungdomskörema från Västmanland 
ägde rum i Björskogs kyrka där den 
samlade stora kören, medverkade i 
högmässan. Klockan 16 på söndags
eftermiddagen ägde resans höjdpunkt 
rum, nämligen barnkyrkosångshög- 
tidens stora konsert i Kungsörs kyrka. 
Mycket vackert klingade bl. a. hym

nen ” 1 dig är fröjden”  av Gastoldi, 
samt den gripande och ovanligt stäm
ningsfulla och sköna motetten ” Him
mel och jord” av Egil Hovland. Or- 
saungdomarna stod i den stora kören 
som en blomsterbukett i sina vackra 
dräkter.

Vid midnatt var bussen med trötta, 
men glada sångare hemma i Orsa 
igen. Till Orsa Kyrkoråd, som så väl
villigt lämnat resebidrag för resans 
genomförande är vi alla sångare myc
ket tacksamma. En minnesrik och 
glad upplevelse tyckte alla ungdomar 
att de fått vara med om.

S. L.

sonerar så skall dock komma ihåg, 
att när vi svenskar är trafikanter i 
ett högertrafikland, vistas vi bland 
trafikanter, som är födda och upp
växta med högertrafik. Man brukar 
säga, att de har högerreflexer. De 
reagerar åt höger i en situation. Vi 
ser de andra trafikanternas beteende 
och kan i stor utsträckning följa hö
gerströmmen i trafiken. Vi tycker det 
går bra. — Men vi här i Sverige är 
uppväxta med vänstertrafik och har 
vänsterreflexer. Vi reagerar åt väns
ter. Nu skall ca 7,5 milj. svenskar 
byta vänsterreflexer mot högerre
flexer. Vi som prövat högertrafik i ut
landet och nu skall idka högertrafik 
i Sverige får inte glömma, att vi i 
Sverige inte har det där stödet av 
s. a. s. medfödda högertrafikanter, 
utan att vi runt om oss i trafiken har 
medfödda vänstertrafikanter. Vi som 
alltså tycker, att högerkörning i främ
mande land inte är svår, skall inte 
rycka på axlarna åt omläggningen 
här i Sverige. Då kan vi lätt bli 
nonchalanta i trafiken, mindre skärp
ta och kanske bli de som ställer till 
med olyckor.

Barnen och de gamla
De trafikantgrupper som sanno

likt kommer att få det svårast vid 
omläggningen är enligt trafikexper- 
terna åldringar, handikappade och 
barn i förskoleåldern, dvs. de i tra
fiken minst aktiva grupperna. De två 
förstnämnda grupperna kommer — 
liksom alla övriga svenskar att få 
mycken information genom massme
dia, broschyrer, annonser m. m. En 
del information har redan givits, 
t. ex. den lilla blå foldern ” Ni vinner 
på att veta mera om övergången till 
högertrafik” , som har delats ut till 
samtliga hushåll och även till alla 
elever i kommunens skolor. Den inne
håller åtskilliga värdefulla uppgifter 
om vad som gäller i samband med 
övergången till högertrafik. Anvis
ningar som vi såsom trafikanter är 
skyldiga att känna till. Spar därför 
foldern och läs igenom den! Fr. o. m. 
den 19 augusti kommer en intensiv 
information om lokala förändringar 
i trafiken i samband med omlägg
ningen att ges av kommunens trafik- 
säkerhetskommitté. — Beträffande 

Forts, å sid, 10.

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

TeJ. 406 85, Orsa 
Teori tisdagar och torsdagar kl 19 

Kyrkogatan 21

Dam-
och herrcyklar

av MONARKS tillverkning

250: -
10 års garanti 

på ram och gaffel

OLÉNS SPORT
Tel. 402 81, Orsa

Mors Dag 
Konfirmation
Dagligen färska 

årstidens blommor

Vi sänder Edra 
blomhälsningar 
över hela världen

Har Ni problem 

med Er trädgård?

Vänd Er med fullt förtroende 
till oss och Ni får all sakkun
nig hjälp.

Levenius
Blomsterhandel, Orsa
Tel. 400 92
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” Ä r  Ylva sjuk idag?"

Barn, 
Rytm, 
Glädje AV Gudrun Eriksson

Det är torsdag eftermiddag. K loc
kan närmar sig fyra. Genom dörrar
na till Orsa församlingshem går glatt 
och vant en rad barn mellan fyra och 
sex år gamla. Väl inne har de snart 
bytt om till lätta gymnastikdräkter 
av olika slag. De springer runt, leker 
och stojar i väntan på att det roliga 
ska börja.

” Nu börjar v i!”  säger Tant Karin 
och sätter sig vid pianot. De stora 
flickorna Carina och Christina står 
mitt bland de små. Pianot sjunger, 
alla stämmer in: ” Å  så lagar vi.”  
Mjukt griper hand i hand. Alla de 
yra, hoppande, pratande barnen bil
dar en fint rund ring, står beredda 
att leka, så som Tant Karin och pia
not vill. De lyssnar. ” Klipp av!”  sä
ger pianot tvärt och sjunger barnen. 
Händerna släpper varandra. ” Å  god
dag —  goddag”  — alla niger och boc
kar djupt och samtidigt. De hälsar 
mjukt på varandra. Sedan får örat 
hälsa alldeles särskilt på axeln. Det 
blir korta nickar åt sidan i en helt

annan rytm. ” Go-da, go-da, go-da”  
säger örat till axeln.

Vad sjunger pianot nu? Jo, vi ska 
dra upp knäet så högt vi kan, men sen 
är det svårt. ” Dra upp högt å ställ 
ner TYST där.”  ” Å, så tyst!”  viskar 
Tant Karin och drar ut på balansöv
ningen. ” H ör du” , säger någon för
troligt, ” ja ramla nästan.”

Det är lek det här. Att syftet med 
leken bl. a. är att träna musklerna i 
en liten barnkropp, det märker inte 
barnen. De bara leker med liv och 
lust. I och med det får de balans och 
rytm i sina rörelser.

” Vad kommer nu?”  frågar Tant 
Karin. Ingen vet. Alla lyssnar inten
sivt. Redan vid de första ackorden 
lägger sig alla ner. Ingen tvekan. 
Flygmaskinerna startar —  lyfter — 
svänger sig i god fart i luften —  sak
tar in —  tar mark igen. Ut ur pla
nen skuttar — dansar —  lunkar — 
flyger olika slag av passagerare, allt 
beroende på vilken musik pianot 
sjunger.

Barnen leker med inlevelse, obe
kymrade om det myckna goda leken 
för med sig. Karin Ohlsén går dem 
till mötes i deras spontana rörelsebe-

” Å goddag, goddag"
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hov. Hon är mitt i deras lek och ger 
dem av sin glädje i rytm och musik. 
Musiken bestämmer rörélserna, tak
ten. Barnen lyssnar. Det lär dem upp
märksamhet och tränar upp deras 
förmåga att höra, att musiken säger 
dem något. De gör rörelser efter me
lodiens karaktär och rytm. Därmed 
når de harmoni mellan kroppens oli
ka lemmar. De som annars kan vara 
så bångstyriga! Detta ger också bar
nen ett glatt, naturligt självförtroen
de.

Den rytmiska leken ger mera. Det 
är många barn — lika många viljor 
— men nu bestämmer musiken. De 
lär sig att foga sig i ett större sam
manhang. Här råder disciplin, så 
mjuk och ändå så fast.

Orkar barnen? Melodier och rörel
ser är avpassade efter deras ålder och 
förmåga. Ingen behöver komma till 
korta. För barnen är allt bara lek. 
Rummet fylls av deras sång till rö
relserna. ” Glada tår.”  Tårna pekar 
rakt ut, armarna flyger ut och vill 
ta hela världen i famn och ansiktet 
strålar. ” Ledsna tår.”  Tårna vänds 
inåt, kroppen kryper ihop och ansik
tet är djupt bekymrat.

Även lek tröttnar dock. Själva in
levelsen, den uppmärksamhet som 
krävs, tar så småningom ut sin rätt. 
Barnen blir trötta. Tankarna flyger 
iväg. Koncentrationen är splittrad. 
Susanne kommer att tänka på något 
roligt och måste berätta. Den spon
taniteten är Karin Ohlsén glad åt, 
den ökar förtroligheten. Hon hör på 
och knyter naturligt in den lilla ut
vikningen i det övriga fantasistoffet, 
och så har musiken allas öra igen. — 
Katarina, som är minst, behöver vila 
ibland. Hon sitter tyst och tittar på. 
Erika och Lena följer hennes exem
pel. Det räcker med en liten stund. 
Snart fångar dem någon melodi, och 
alla är med i ringen igen.

” Å så lagar vi.”  Pianot sjunger med 
barnen. Ringen är åter hel. ” Adjö — 
adjö.”  Lektionen är slut för de här 
barnen. Utanför dörren väntar otå
ligt nästa grupp.

Karin Ohlsén började med barn
rytmiken i höstas. Intresset visade sig 
vara stort, och det blev redan från 
början två grupper. Flertalet var 
flickor. Varför? Är det konventio
nens tryck i familje- och kamratkret
sarna? Föräldrar, låt era pojkar ock
så känna glädjen i den rytmiska le
ken! Den glädjen behöver vi alla. Att 
fångas av en rytm, att växa in i och 
harmoniera med den hjälper oss över 
många av tillvarons kantigheter.

Gudrun Eriksson "Å  lufs, å lu fs ” . Det var b jörnar med i tro llflygp lane t i dag.
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En
aktuell
visa
på skattungmål presenteras i detta 
nummer av Orsa Skoltidning. Den 
är komponerad och diktad av fru 
Dagmar Mårsén från Skattungbyn. 
Hon är varmt fästad vid sin hem
bygd och sörjer som så många över 
den förvandling som vår landsbygd 
nu genomgår: gårdar blir öde och 
åkrar få växa igen, när jordbruken 
läggs ner. En vacker dag formade hon 
sina funderingar i sång. Det blev en 
visa med roliga vändningar men med 
ett nog så tankeväckande innehåll.

t t

J e   dövlin   låndsbigd

E Q E :----- S

A/u bir a So bra., nu bir a Jo bra, nu

i  n  i n£ 5-----#----- 0-

btr a c/o Wfi/ ia-so de stigande w,V/ d -Snart

av e r j ^ ij¥

bi-ar i lomef o a ftnos iy t  fjos.fic-ra.r
•J N

Nu bir ä sö bra, nu bir ä sö bra, 
nu bir ä do w el läsö de stirånde will a.
Snärt biär i tomer ö ä finns ingo fjos.
Ärrar fo  turista gåjnum ö int sjå jenä nos.

Nu bir ä sö bra, nu bir ä sö bra, 
nu bir ä do snärt läsö öller wil a.
]a  fjosi i tomo ö umbiggdo i,
int alls fär nö krek, men tä a bila ajti.

Nu irä sö bra, ja nu irä sö bra, 
nu kumä fok  fro sturstädrumä 
ö menä att ländsbigdi i läsö färr 
dem fo  allt leta lendjä fär sjä jenä märr.

Nu irä sö bra, ja nu irä sö bra,
fär nu slipp wi slajta ö knoga ö dra
nö föder a tjimmä ö muk dindjo gäjnum glugg.
W i fom  puts wöss ö sjä ajt läsö ärrskap mi lugg.

Nu irä sö bra, ja nu irä sö bra, 
nu fo  wi ora mjök äv bobetjäntumä.
W i slippum disk nöga kruku ö stjil nön sil, 
wi fom  sämla o pappbutta jen til ö jen til.

Dem a ä sö bra, dem a ä sö bra, 
orer kripper sö a flitta fro barndomsemumä. 
Löngt börti ländi uppi jett egajs dem bo, 
men i kän just stilla undra um dem fo  nöga ro.

Dem a ä sö bra, dem a ä sö bra,
dem a ä sö bekvämt sö je mennistja bel a.
Men i a ärt äv att dem trenkta ö lengta em endo. 
Funnes ä bara färtjänsti willd dem elst ema fo  bo.

W i eddum ä sö bra, wi eddum ä sö bra, 
um bara demdä stirände wisst ur ä skuld wa, 
um dem deled jämment fär bö ländsbigdi ö stad, 
ja do wär o wel onedun je fundersäm rad.

När mamma var liten

Min mamma hade fyra syskon. 
Alla gick i skolan utom den äldsta. 
Hon hade redan gått ut skolan.

Innan hon gick gjorde mamma 
som vanligt i ordning matsäcken och 
gick till sina kamrater, som hon hade 
sällskap med. De hade ungefär en 
mil till skolan, och det var en ganska 
lång väg, men de fick ju åka bil. När 
de kom till skolan, ringde det just in, 
så de fick inte vara ute någonting.

Lektionen var slut och det ringde 
ut. Mamma stod och hoppade rep 
med sina kamrater. Då kom en pojke, 
som hette Olle, och började reta dem, 
för de var så små. För mamma och 
hennes kamrater gick bara i första 
klassen, och Olle gick i sjunde klass. 
Då blev mamma så arg, att hon skäll
de på honom hela rasten. Sen dess 
retades Olle aldrig mer med dem.

Det var frukost, och klassen fick i 
dag gå ner till sjön och äta sin mat
säck. En pojke gick ut på bryggan

och försökte fånga en fisk. Men så sa 
det plask, och pojken låg i sjön och 
sprattlade. Han fäktade med ena ar
men. Med den andra kunde han inte 
göra det, för där höll han sin smör
gås, och den ville han inte mista. Till 
slut blev han uppdragen och fick låna 
några av frökens klänningar, tills 
hans kläder vara torra.

Dagen var slut och de åkte hem 
och gjorde sina läxor.

Lena Rehn, 
Klass 6
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Mitt första år bakom katedern av Aqi
Ja, snart har ett läsår försvunnit, 

ja faktiskt försvunnit, ty så känns det 
nu. I höstas verkade ett läsår så 
långt. Tid fanns för allt. Inget jäkt 
behövdes. Men vart har tiden tagit 
vägen? Hur är det möjligt att den 
kan rinna iväg så snabbt? Det åter
står snart bara att minnas och ta lär
dom av detta första läsår.

Den första dagen (så avlägsen den 
förefaller!) hur var den nu? Hur kän
des den första kontakten med skol
salen?

Jag minns hur skinande blankt allt 
var, hur obebott det doftade. Bänkar
na hade fastnat i fernissan, bänklock 
och pennlock satt fast, allt var oan
vänt. Läsåret låg framför mig som 
ett oskrivet blad, ett blad som jag 
skulle fylla med innehållsrika och 
välordnade rader, prydligt uppställ
da. Skulle jag lyckas med det? Den 
berusning jag känt över att ha nått 
målet, att stå på ” rätt”  sida av kate
dern, började ge vika inför medveten
heten om det oerhörda ansvaret. På 
seminariet fanns alltid någon som 
kunde rätta till ens misstag. Nu skulle 
jag ensam bära ansvaret. Hur skulle 
mitt blad se ut i vår? Skulle det bara 
vara ett innehållslöst klotter här och 
där på papperet, ett sammelsurium 
utan betydelse.

Jag satte mig försiktigt i katedern, 
på stolens yttersta kant. På något sätt 
kändes platsen för betydelsefull, allt
för ansvarsfylld för att man skulle 
kunna sitta bekvämt. Jag kände mig 
ovärdig den högt uppsatta platsen. 
(Katedern står på en upphöjning!) 
Nästa gång jag satt i den skulle de nu 
tomma bänkarna ha fått sina ” invå
nare.”  Framför mig skulle 21 barn 
sitta och undra över mig. Med ens 
vaknar en kamplust inom mig. Jag 
ska göra mitt bästa, jag måste lyckas, 
jag ska . . .

Uppropsdagen var som alla upp- 
ropsdagar ska vara. Strålande sol, 
flaggan i topp, och gården fylld av 
finklädda barn. Jag minns att jag 
tänkte när jag såg en flicka med 
långa lockar. ” Vilket arbete den 
mamman har lagt ner på att få tösen 
så fin!”  Hur fel jag hade redan då. 
Det visade sig att naturen själv ord
nat till de där krokskruvslockarna. 
Hon ser lika söt ut varje dag.

Här satt jag nu med elva nybörja
re som undrade över hur det hela 
skulle komma att te sig. Tvåorna 
undrade säkert om jag skulle bli lika 
snäll som förra fröken. Jag satt och

försökte applicera tjugoen namn på 
tjugoen ansikten, dessa förväntans
fulla ansikten som skulle möta mig 
varje dag. Skulle jag uppfylla deras 
förhoppningar? Skulle jag uppfylla 
läroplanens krav? Vad jag sa till bar
nen minns jag inte, men jag minns att 
jag tyckte oerhört mycket om dem på 
en gång. De var nu ” mina”  barn, 
” min”  klass. Att jag glömde att dela 
ut första dagarnas tidscheman hörde 
förstås till premiärnervositeten. Men 
nog känns det förargligt ännu.

Så hade vi börjat. Dagarna gick 
och vi lärde känna varann. Det var 
ganska skojigt att så småningom kon
statera att mina första intryck av 
barnen visade sig bestå. Några ut
vecklades i mer positiv riktning än 
väntat.

Många underbara episoder har in
träffat under året. En gång bad jag 
en av pojkarna säga någonting och 
låta dyster. Han lutade huvudet i 
händerna, rynkade pannan, suckade 
och sa med dov röst: ” Dessa dyra 
maträkningar!”  Eller den gången vi 
talade om vad som fanns runt om
kring oss. Det fanns skogar, berg, 
dalar och åar. Men att det fanns 
sjöar kom ingen att tänka på. Jag 
försökte då leda dem genom att frå
ga vad man kunde se om man tittade 
ner mot Orsa. Jo, man kunde se 
åkrar, staket, lador och flaggstänger. 
— Ja, men om man tittar längst ner 
i dalen vad ser man då? En hand vif
tar ivrigt och en röst väser av upp
hetsning. — Jag vet, fröken!

—  Nåå, äntligen — En p ö l!!! Det 
var Orsasjön det.

N og har det varit ett underbart 
men jobbigt år, och j a g har nog lärt 
mig mer än barnen. Våren är ju på 
många sätt en självrannsakans tid och 
aldrig någonsin har jag upplevt det 
så starkt som nu. Nu inser jag hur det 
borde ha gått till från första dagen, 
och det känns svårt att inte kunna 
rätta till det försummade. Jag kan 
bara hoppas att jag ska minnas alla 
misstag och lära av dem så att även 
om första årets blad blev oredigt och 
klottrigt skrivet, — det nästa skall 
bli prydligare. Aqi

*

Apropå dagen H . ..

Vilken tro ttoa r skall man cykla 
på då det blir högertrafik?

Undrande orsabo

Till Eder tjänst i 
Holen och Mässbacken 
Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Lättlagad
SOMMARMAT

Lövskuret oxkött 

Lövskuren lever

- Gott och billigt -

Valters
Livs AB

Tel. 415 86, 401 06
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Examensgåvan
fram för alla andra . . .

Ett U R  från

Urmakare 
G SJ ST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Real- och 
Mors Dags- 
presenter

★  Hemslöjd

★  Leksaker

★  H obbyartiklar

Musik 
& Hemslöjd
G. K lockar Tel. 403 20

Inför
skolavslutningen 
och sommaren 
har vi
för flickorna

klänningar, dressar, parkas 
och trenchcoats;

för pojkarna

udda byxor, jackor, fräna 
sk jo rto r och polojumprar.

Baddräkter och badbyxor

O R S A

Skattung
byn klass 6

Klas-Åke Rosenkvist 
Lena Louthander 
Eva Thuresson 
Läraren Eric 
Ullström ej med 
på bilden

Nederberga, 
klass 6

Nedre raden fr. v. 
Agneta Lovar 
Conny Andersson 
Annelie Bergkvist 
Sven-Olov Thalin 
Mittenraden fr. v. 
Inger Liljebolm 
Roland Bilar 
Tommy Dalfors 
Carina Larsson 
Övre raden fr. v. 
Torsten Lenner 
Britta Engström 
Jan Andersson 
Rolf Enocksson 
Läraren Göran 
Jalking ej med 
på bilden

Hansjö, 
klass 6

Sittande fr. v.
Bengt Andersson 
Bo Bäckman 
Ingemar Hansson 
Kent Difs 
Lars-Åke Sundberg 
Stående fr. v. 
Ann-Charlott 
Svennar 
Karin Lindgren 
Yvonne Andersson 
Håkan Turner 
Lärare:
Hans-Erik Laggar

Orso
Lostbilcentrol

utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Mode- & Handarbetsaffär 
Tel. 400 04, Orsa
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Barnantalet sjunker av Hj. H-n.
Inskrivningen av årets nybörjare 

är nu klar. Detta har gett mig an
ledning att åter fundera över de stora 
förändringarna, när det gäller barn
antalet.

På 1940-talet var årskullarna om
kring 150 (1944: 147, 1945: 140, 
1946: 137, 1947: 161, 1948: 103, 
1949: 147). På 1950-talet har siffror
na i medeltal legat omkring 100. Så 
kom det dittills lägsta kända födel
setalet 1960 med endast 82 födda ( =  
detta årets nybörjare). Kurvan stiger 
så fram till 1965, då 109 barn föddes. 
Men 1966 kom ” bottensiffran”  79. 
Det är alltså mindre än hälften av 
födelsetalet 1947, som var 161.

Årets nybörjare, födda 1960, är 
bara 63. Det betyder, att 19 barn har 
flyttat ut. Eller riktigare: antalet ut
flyttade är 19 flera än antalet inflyt
tade.

Vi kan alltså konstatera, att ut
flyttningarna från kommunen i stor 
utsträckning gäller unga familjer med 
barn.

Men vi har också en annan flytt
ning äri den över sockengränsen. Det 
är flyttningen inom kommunen. Som 
alla vet, har strömmen under flera 
decennier gått mot tätorten.

I Kyrkbyns skolområde har vi där
för fått flera nybörjare än antalet 
födda. Skillnaden har ibland varit 
betydande; 1950: 12 barn, 1953: 22 
barn, 1965: 16 barn. Vi har räknat 
med, att det också i höst skulle bli 
flera nybörjare än motsvarande fö 
delsetal. Men så blir det inte. Det 
föddes 39 barn i Kyrkbyområdet 
1960. Antalet nybörjare är bara 35. 
Detta har också inträffat ett par 
gånger tidigare, nämligen 1956 och 
1960.

I alla övriga skolområden har det 
som regel — med undantag för en
staka år särskilt för Hansjö de se
naste 5 åren —  varit mindre antal 
nybörjare än födelsetalen för mot
svarande år.

Det är klart, att nu nämnda för
ändringar i barnantalet gör det be
svärligt för skolan. Vi börjar i flera 
skolområden närma oss gränserna för 
lägsta tillåtna barnantal för de skol
former vi nu har. I Hansjö, där det 
av ålder varit A-form, Kar vi redan 
måst övergå till B l-form  (där varje 
lärare har två årskurser). Dock hai 
vi där a-formen kvar för åk 1 och 2. 
Och till hösten finns det möjlighet 
att vi får dela upp klass 5— 6 på två

lärare. — I Digerberget, där vi haft 
A-form med undantag för åk. 3— 4 
föregående läsår, står det och väger. 
Just nu har vi fullt barnantal för A- 
form, när det gäller åk. 3 och 4. För 
åk. 5 och 6 fattas 2 barn. Möjligen 
kan det gå att få dispens, eftersom vi 
läsåret 1968— 69 har fullt antal för 
nämnda årskurser. Men på lång sikt 
finns det inte någon möjlighet att be
hålla A-formen i Digerberget. Vi har 
nu 6 barn i klass 1 och det blir lika 
många nybörjare i höst — I Stack- 
mora går det ännu några år att be
vara Bl-formen. Däremot måste det 
hösten 1968 bli en centralisering av 
skolorna i Nederberga, Kallmora och 
Skattungbyn.

När det gäller skolformerna, är det 
länsskolnämnden som beslutar för ett 
år i taget. Skolstyrelsen har endast 
att insända uppgifter om barnantalet 
i resp. skolområden. Länsskolnämn
den har vid beslutets fattande att 
följa skolstadgan, där det finns fast
ställda minimital för varje skolform.

Hj. H-n.

Bättre
tvättresultat
med

Naonis!
Den helautomatiska tvä tt
maskinen som husm ödrar
na rekom m enderar va r
andra . . .

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

Låt oss visa Er 
Naonis

Jörnbirger AB

Frisyren
som passar Er, finner Ni hos

/k v n Ä £ 4
f  D AM FRISERiN G

Telefon 410 80

Steinmann
Piano modell 108
5$- ren och vacker ton 
^  exakt och behagligt anslag 

tekniskt högvärdigt 
5$- elegant, modern formgivning 

mångårig garanti 
populärt pris

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse
—  Nils Klockar —  

Orsa 406 04 Mora 121 73

Vi
utför
el-installationer fö r såväl 
kraft som belysning samt 
sericearbeten av alla slag.

Vi
säljer
Radio, TV, Kylskåp, Frys
skåp och -boxar samt el- 
armatur och allt i el-mate- 
rial.

Vänd Er
med förtroende till

KÅHLÉNS 
Elektriska, Orsa
Tel. 401 92, 410 37

Bostadstel. 35077, 40834, 40248

9



ORSA SKOLTIDNING.

Blockflöjtexam en

Som vanligt så här års har en lång 
rad blockflöjtspelare ” spelat upp”’ 
och klarat provet för Diplom I. 
Många av dem har börjat spela andra 
instrument. Här är listan på dem som 
hittills under detta läsår blivit färdiga 
med blockflöjtkursen:
1065 Birgitta Bengtsson, Kyrkbyn 4
1066 Inga-Britt Ellborg, Stack-

mora 5
1067 Margareta Larsson, Stackmora 5
1068 Nils-Erik Johansson, Stack

mora 5
1069 Lars-Olov Olsson Stackmora 5
1070 Kerstin Britte, Stackmora 4
1071 Lars-Anders Hedman Stack

mora 4
1072 Inger Persson, Stackmora 4
1073 Bo Andersson, Stackmora 5
1074 Yvonne Forsgren, Stackmora 4
1075 Nimrid Sigurdsson, Stackmora 5
1076 Ulla-Britt Löhf, Stackmora 5
1077 Ove Göthe, Digerberget 5
1078 Anders Ryman, Digerberget 5
1079 Bengt-Ola Kvist, Kyrkbyn 5 B
1080 Ann-Britt östlund, Skattung-

byn 5
1081 Anna Jansson, Skattungbyn 4
1082 Kerstin Olsson, Skattungbyn 5
1083 Anders Bergquist, Skattung

byn 4
1084 Per Hedén, Skattungbyn 4
1085 Ylva Söderberg, Skattungbyn 5
1086 Elisabeth Rahm, Digerberget 4
1087 Irja Rydlund, Kyrkbyn 4 A
1088 Ingegerd Larsson, Kyrkbyn 4 A
1089 Gösta Granholm, Digerberget 4
1090 Lennart Lindh, Digerberget 4
1091 Torbjörn Hansén, Kyrkbyn 4 A
1092 Jan-Ove Holmberg, Kyrkbyn

4 A
1093 Äke Zakrisson, Kyrkbyn 4 A
1094 Lena Jemth, Kyrkbyn 4 A
1095 Annika Bruks, Kyrkbyn 4 A
1096 Agneta Rehn, Digerberget 4
1097 Margareta Thurén, Diger

berget 4
1098 Ann-Kristin Hurlebusch, Diger

berget 4
1099 Åsa Lindblom, Kyrkbyn 4 A
1100 Ann Bälter, Kyrkbyn 4 A
1101 Ethel Pettersson, Kyrkbyn 4 A
1102 Inga-Lill Sahlin, Kyrkbyn 4 A
1103 Helena Wikman, Kyrkbyn 4 A
1104 Mats-Erik Holknekt, Kyrkbyn

4 A
1105 Per Ström, Kyrkbyn, Kyrkbyn

4 A
1106 Kerstin Hansson, Kyrkbyn 4 A
1107 Harriet Berg, Kyrkbyn 4 A
1108 Berit Gunnerfeldt, Hansjö 3
1109 Åsa Difs, Hansjö 3
1110 Ing-Marie Andersson, Hansjö 4
1111 Ulf Stäring, Kyrkbyn 4 B

Inför dagen H. Forts, från sid. 3.

barnen i förskoleåldern så blir det vi 
föräldrar, som får bära ansvaret för 
att de lär sig högertrafik.

En ganska stor trafikgrupp är ele
verna i kommunens skolor. De erhål
ler en kontinuerlig trafikundervisning 
avpassad för resp. åldersstadier enligt 
av Skolöverstyrelsen fastställd plan. 
Under det snart tilländalupna läsåret 
har denna undervisning varit förstärkt 
i syfte att göra eleverna till så goda 
vänstertrafikanter som möjligt. Un
der höstterminen har eleverna fått 
genomgå ett trafikbeteendeprogram. I 
början av vårterminen följde så ett 
trafikregelprogram, i vilket även in
gick en trafiktävling för mellansta
diets elever — ” Skolornas rikstävling 
i trafik”  — och en för äldre årskur
ser —  ” Kunskap på väg” . Kommun
segrare i Orsa i den förstnämnda täv
lingen blev Elisabeth Dahl, åk. 6 i 
Stackmora. Bästa klass blev Kyrkbyn 
6 A. Elisabth Dahl får i maj försvara 
Orsas färger i samma tävlings länsfi- 
nal. I de äldre årskursernas tävling 
har länsfinalen redan avgjorts. Bästa

orsabo blev Gunilla Nyström, Sam- 
realskolan, med en 16 :e placering.
■—■ Under april— maj får eleverna ge
nomgå ett informationsprogram, som 
i stort syftar till att ge dem kunska
per om vad som kommer att ske i 
samband med omläggningen till hö
gertrafik. Denna information bygger 
på uppgifterna i den lilla blå folder, 
som det tidigare talats om.

Det informationsskede som hittills 
pågått och skall pågå fram till den 
19 augusti kallas det grundläggande 
skedet. Tiden 19 aug.— 2 sept. kallas 
omställningsskedet. Det är då den 
intensiva informationen sätts in via 
TV, radio, tidningar m. m. V i bör 
nogsamt akta oss för att under detta 
skede öva oss praktiskt i högertrafik, 
även om det sker aldrig så privat. Då 
är nämligen risken stor, att vi får 
dubbla reflexer —  både vänster och 
höger — och då kan vi bli direkt 
farliga i trafiken. Den praktiska öv 
ningen i högertrafik får vi spara till 
den 3 sept. och tiden därefter, som 
kallas uppföljningsskedet.

Forts, å sid. 14.

Tillsammans med Elektrohelios bjuder vi på

bättre fritid
och en rolig tävling

Väl vald utrustn ing i fr itidsköke t. Det är fö ru tsättn ingen fö r en rätt 
utnyttjad fritid  -  fö r bättre fritid . Det v inne r ni på. I långa loppet. 
Det kan ni vinna på nu. I en ro lig  tävling. Med trevliga priser. Alla 
som köper E lektrohe lios bänkspis -  e lle r E lektrohelios fristående 
kom pressorkylskåp. A lla  Ni har chans a tt vinna en behändig 
Sony TV -  e lle r M onarks praktiska ” lågh ju liga ”  hopfä llbara  c y k e l

Elektrohelios bänkspis
-  är lättplacarad 
och effektiv. Med 
snabba rostskyd- 
dade plattor och 
en rymlig ugn, 
som har fönster 
och belysning 

och är termostatreglerad.

Välkommen in och titta på de 
olika modellerna. Ni får då också 
veta mer om tävlingen.

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

Elektrohelios gör bra kök bättre

Kers & Co AB

Tel. 412 55 Orsa Tel. 413 55
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När vi sitta 
i vår bänk. . .

En vårpromenad
I går gick vi sista timmen ut på en 

promenad. Vi gick i en skog där vi 
såg en vit blåsippa. Sen såg vi tussi- 
lago. Det var alldeles gult med tussi- 
lago. De växte efter diket. Det växte 
daggkåpeblad på en kulle. Vi såg två 
vitsippsknoppar som växte efter en 
bäck. Sen såg vi tre myror som slogs. 
Vi hörde bofinken som kvittrade så 
fint och staren som satt uppe i ett 
träd och härmade andra fåglar.

Per-Erik Gisslar, 
Klass 2

Skidtävlingen
Det var en onsdag i Hansjö. Det 

var roligt. Kenneth har ju alltid otur, 
han dök på huvudet i snön. Han bröt 
skidan. Han kom på 25 :e plats. Och 
så var den skoltävlingen slut.

Stefan Hansson, 
Klass 3

Unna Er 
en ny frisyr...

Tel. 402 08

Ett möte i skogen

En gång var jag ute och gick på en 
väg genom skogen. Då såg jag en räv
unge, som låg på vägen. När jag såg 
lite närmare på rävungen fick jag se 
att den var skadskjuten. Jag tog upp 
den och gick långsamt hem med den. 
I dörren mötte jag min mamma. Hon 
frågade var jag hade hittat den. Jag 
sade att det var någon som hade ska- 
deskjutit rävungen. Jag ringde genast 
till veterinären och bad honom kom
ma till mitt hem för jag hade hittat 
en rävunge, som var skadeskjuten, 
och som nu var döende.

Veterinären kom snart och gjorde 
rävungen frisk. Han sade att jag inte 
skulle släppa rävungen förrän den 
blev vuxen.

Jag gav rävungen mjölk varje dag 
ur en nappflaska. Men snart blev räv
ungen vuxen, och jag måste släppa 
ut den i det fria. Men rävungen kom 
många gånger tillbaka till mig.

En sådan trogen vän har jag aldrig 
haft förr.

Inger Persson, 
Klass 4

Teckning: En bonde som harvar av 

Olle Morseus, klass 5

I centrum av ORSA

DOMUS
cafeteria parkering

trivselcentrum för hela familjen

Till examen och 
konfirmation
G åvor med bestående värde . . .

Arm bandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken

(Qiek. ^Tjkothî
UR 2$. O P T I K  2}- G U L D

Gödningsmedel
fö r

trädgårdstäppan
i största sortering . . .

Bekämpningsmedel
Trädgårdsfrö
Köksväxtfrö

O R S A
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Teckning: På skidtur av Lena Knås, klass 3

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

MORA
Kyrkogatan 6

Tel. 13310, 13311 
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Bibelwörd 
o oss-mol
Boken häft. 2 0 :- , inb, 2 6 :- , 

Teckningarna (8 st 25 x 35) 3 0 :-  

plus oms.

är presenter 
som uppskattas . . .

Inför Mors Dag:
Möllers Lyxmocca

1 kg kaffe till 
Eko-pris

8:50

E K O  -L iv s
O R S A

En olycksdag
Pelle valfnade med ett ryck. Några 

vårsolstrålar kittlade honom på nä
san. Förargligt!

Vad var klockan, förresten? Tre 
över åtta! Skolan började om sjutton 
minuter. Fortare än kvickt hoppade 
han ur sängen, kilade in i badrum
met, började tvätta sig. Ja, om man 
nu kan kalla det att tvätta sig, när 
man har lite vatten i ansiktet. ” Man 
badar ju så mycket på sommaren” , 
menade Pelle.

Var var alla människor förresten?
Aha, de sov. Jaha, då struntar jag 

i dem, tänkte Pelle. ” Är man så skick
lig, att man vaknar utan vidare, så 
får de andra väl lära sig det med 
tiden.”

Pang! En flaska med shampone- 
neringsmedel föll i golvet.

— Oj, oj, oj, sade Pelle. Det får 
mamma torka upp.

Ja, nu gällde det chokladen. Få se, 
här gällde det att planera.

— ” Jag sätter på mjölk till chokla
den, och medan den kokar upp så 
klär jag på mig”  sade Pelle till sig 
själv.

Var finns det en ren skjorta då? 
Där! Nej, den var smutsig. Än den 
där då? Ja, den tar vi, tänkte Pelle.

Sen sprang han och letade efter 
skolböcker, hittade inga och tänkte, 
att han fick förklara för fröken, hur 
saken låg till.

Då kokade mjölken över. Pelle 
blev ursinnig. Stängde av plattan och 
började att torka upp. Sen hällde han 
i ny mjölk, bestämde sig för att sitta 
och vakta den medan han bredde 
smörgåsar och kammade ut stora to
vor i håret. Det hade nämligen av nå
gon underlig anledning kommit tugg- 
gummi i det.

Ingen annan i familjen hade vaknat 
ännu. Pelles pappa snarkade lätt, och 
lillan låg i vaggan och jollrade si 
smått.

Pelle väntade och väntade.
” Nu måste det koka upp snart” , 

sade han och lipade åt mjölken.
Då såg han det. Plattan var av

stängd! Ett litet fult ord slank ur 
Pelles mun. Nu hörde ju inte fröken 
eller mamma eller pappa eller mor
mor eller . . . .  han orkade inte tänka 
på alla, som inte hörde honom. Så 
knäppte han på plattan. Nästan med 
detsamma kokade mjölken och Pelle 
kunde sätta sig vid bordet för att äta 
smörgåsarna och chokladen, som det 
naturligtvis var skinn på.

Stora klockan i hallen visade på 
fjorton över åtta, när Pelle slutligen 
var färdig att gå.

” Men” , tänkte Pelle, ” jag ska 
nog ta och väcka mamma åtminstone, 
innan jag går” . Han tassade in till 
mammas och pappas rum. Mamma 
slog upp ögonen i samma ögonblick, 
som han kom.

” Morning Pelle” , sade hon, ” är 
du uppe redan?”

” Ja” , sade Pelle, ” men nu måste 
jag skynda mig till skolan” . ” H ej” !

Då förstod mamma alltsammans. 
Hon sprang upp ur sängen och rusade 
efter honom.

” Pelle, Pelle, stanna, det är ju sön
dag i dag” !

Elisabet Setterlund, 
Klass 6

Vårdikt
Blomma blomma hassel-gren 
och viol i solens sken 
jag vill ut och gno på bara fötter 
jag vill ut och plocka blommor snart 

Gunilla Jansson, 
Klass 2

Håll bilen i trim!
Vi utför: 

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling 
Ljusinställning

O R S A
Ring 402 80 och beställ tid ! 

Tanka själv, tjäna 2 öre litern!

AHDERS NÄS
/wn/i fH
ä IAJtHJ m

la!

Glasmästeri
ORSA

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar
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Våren

.ORSA SKOLTIDNING

— Härligt kvittrade fåglarna, vå
ren är här. Sipporna stod i sina fi
naste klänningar. Tussilagon sken som 
solen. Bo stortrivdes med tillvaron. 
På torsdag skulle han med Lasse och 
meta. Fåglarna trivdes också. Nu 
gällde det att skynda på med boet. 
Herr och fru flugsnappare hade sär
skilt bråttom. De flög fram och till
baka och letade kvistar, strå och dun 
med allt större iver, ty det var första 
gången de byggde bo. Snart var boet 
färdigt, och inom tre dagar låg inte 
mindre än 6 ljusblå ägg i boet. Plöts
ligt hördes röster. Det var Bo och 
Lasse. Se, där är ett fågelbo, sa Lasse, 
vi tar äggen. Nej, sa Bo, dem ska vi 
låta bli. Tänk så synd det blir om 
fågelföräldrarna. Javisst, det tänkte 
jag inte på, sa Lasse. Då går vi och 
metar i stället. Gör som pojkarna! 
Låt bli fågelägg och fågelungar!

Agneta Larsson, 
Klass 4

Våren

Nu är det vår, 
sipporna blåa i backarna står. 
Tussilagon så gul mot oss lyser, 
hästen i hagen betar och fryser. 
Gräset börjar så sakta bli grönt, 
nu när solen lyser så varmt och skönt.

Pojkarna efter maskar leta, 
för att sedan kunna gå och meta. 
Flickorna, små blommor plocka, 
och till skratt varandra locka.
Ja, våren är en härlig tid, 
hoppfull, skön och blid.

Hillevi Bruks, 
Klass 6

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Teckning: Agneta Lovar, klass 6

Teckning: En vå rdag  av 

Ingegerd Larsson, klass 4

För

sommaren:

Slippers, sandaler

FINNPERS Skoaffär
Tel. 402 32

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

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

Asplunds 
BOKBI N DERI
A dress: Beckmans T ryckeri AB 

Tel. 402 47

Rekommenderas!

A r Du sårt i övde evär wen Du 
sku dja dän sun äld kulla döss 
ed b ir examen?

När wöss fo r Du a tt i jen bö bra 
ö billigan present: Agfa  Iso Rapid- 
kamera fä r snabbladdning ö mi 
b lix t’n inbiggd, e lt a jtrustad ’n mi 
10 s t blixtlåm por, batteri, film  ö 
jena regala väsku. ö llt io p  deda fo 
Du fä r bara 39: - ! ! !

2 M a  IFCD^F®
• ORSA • TEL. 4 0 0 5 5  • BERTH NO RDLUND •

Bandspelaren  
som är med

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

Svalas Radio &
TV Tel. 413 50 Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- & TV-service
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ORSA SKOLTIDNING.

Uppvakta MOR 

med en TÅRTA från

C. G. NYSTRÖM
Konditori och Bageri 
Tel. 400 38

Byggnadsfirma
o

C/Vil 5 S O » 1

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

tid att 
vår-

Vi är glada över att 
kunna visa ett verklig t 
fin t urval av vad vårm odet 
har att erbjuda av ele
ganta, vårlätta

DAMKAPPOR
i kamgarn, diolen och 
terylene.
Ni kan välja bland e tt f le r
tal färgnyanser.
Priser från 174: -

Välkomna!

i/fua. Åafcssöfis
T E L .40021 O R S A

En utfärd
I går var alla skolans elever till en 

gård som heter Näset. Och dom hade 
sex hästar. Fyra hästar var hemma 
och två hästar var ute i skogen. Dom 
hade tre kor. En ko hade lösa horn. 
Sen hade dom en gumse och många 
tackor och små får, som var så små. 
Tre svarta får hade dom. De små få
ren drack ur nappflaska.

Eva Helin, 
Klass 1

Teckning: En vas med vårb lom m or av 
Ann-Mari Berg, klass 5

Liljas
Damfrisering
Borngärdet

M A JA -G R E TA  HO LTIN G
Tel. 403 06

Inför dagen H. Forts, frÅn sid. 10.

Höstterminens skolstart
kommer i hög grad att präglas av hö
gertrafikreformen. Den 24 och 25 
aug. hålles studiedagar för kommu
nens lärare. Under den första dagen 
kommer bl. a. skolans lokala plan
läggning av reformen att behandlas, 
TV-program med skolans informa
tion och undervisning samt vägled- 
ningsverksamhet, gruppstudier av 
förändringar i trafikbeteendet vid 
resp. skolor och ev. förändringar i 
trafikmiljön, vägledning i högertra
fik, studium av ny undervisningsma
teriel etc. Den andra dagen skall äg
nas åt högertrafikundervisningen ef
ter dagen H, TV-program om väg
ledning i h-trafik, tillämpningsöv
ningar i högertrafik på skyddad öv- 
ningsplats, undersökning av lämpliga 
skolvägar efter dagen H  m. m. m. m. 
Som synes två späckade dagar.

För elevernas del börjar hösttermi
nen den 28 aug. med upprop. För låg
stadiet blir det ingen trafikundervis
ning den dagen. För deras del börjar 
denna undervisning först den 29 aug. 
För mellanstadiet och högre årskurser 
börjar trafikundervisningen redan 
den 28 aug. Under veckan före dagen 
H —  den s. k. trafikveckan — kom
mer i stort sett en lektion om dagen 
att anslås till trafik. Lektionerna blir 
radiostyrda med efterföljande be
handling av trafikmateriel, arbetsblad 
m. m. Mellanstadiet och högre års
kurser får den 30 aug. genomgå ett 
radiostyrt trafikprov, där elevernas 
vunna kunskaper skall kontrolleras. 
Ev. brister skall så kunna repareras 
under återstoden av veckan.

Fr. o. m. den 4 sept. kommer så 
den praktiska högertrafikträningen 
för eleverna. Den kommer sedan att 
följas upp med jämna mellanrum un
der höstterminen och även vårtermi
nen 1968.

Det kanske också skall sägas något 
om den hjälp åt trafikanterna, som 
enligt Högertrafikkommissionens pla
ner skall förekomma under tiden 3— 
11 sept., dvs. under den mest kritiska 
tiden. I städer och andra tätorter

B cilgtS S O llS  begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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.ORSA SKOLTIDNING

F R E  L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor- 
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

A B O R S A K A L K
Tel. 501 90

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
A lf  Andersson

Tel. 403 55

skall, där behovet påkallar, finnas 
vägledare utposterade på trafikkäns
liga platser till hjälp åt fotgängarna. 
I princip skall vägledning i höger
trafik förekomma på platser, där liv
lig fotgängar- och fordonstrafik kor
sar varandra.

För Orsas vidkommande
är det planerat, att vägledare skall 
finnas på fyra platser: övergångs
stället vid Samrealskolan, korsningen 
vid Dalafoto, Skolgatans mynning i 
Kyrkogatan — övergångsstället vid 
Ohlséns bokhandel samt övergångar
na vid Centralplan. Vägledningsverk- 
samheten bygger på frivilliga insat
ser, och den lokala trafiksäkerhets- 
kommittén, som ansvarar för verk
samheten, är säkert mycket tacksam, 
om tillfrågade kategorier bland med
borgarna i kommunen inte ställer sig 
avvisande till dess vädjan om hjälp 
vid ett tillfälle som detta.

Till sist får Orsa Skoltidning önska 
sina läsare ett lycka till i högertrafi
ken, när söndagen den 3 september 
1967 randas.

O. Löthman

Upp och ner
hamnade Blecko-Anders bröllops
marsch i förra numret. Vi kan inte 
annat än beklaga missödet och upp
mana den som vill spela låten att an
tingen stå på huvudet eller vända på 
tidningen.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Tapetserareverkstad 
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om- 
stoppas —  Dragkedjor 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

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKMANNEN

= W E S S T R Ö M S
rörlednings ab 

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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ORSA SKOLTIDNING

it Gynna 
it Skoltidningens 
it annonsörer!

Nu
1/2 miljonte Volkswagen 
till Sverige.
Varför, tror Ni?

Ny undersökning 
visar än en gång:
Volkswagen 1300

(den van liga s te  V W -m ode llen )

billigast av de 
und@r 1966 
mest köpta.

För f jä rd e  å re t i fö ljd  ha r R atio
n e llt N ä rin g s liv  AB g e n o m fö rt en 
b ilkostnadsundersökn ing. Än en 
gång  v isa r resulta tet a tt V W  1200/ 
1300 ä r den b illig a s te  b ilen  a tt äga 
och köra  av de nio mest köpta 
kupém ode lle rna  under 1966.

Den h a r:

lägsta inköpspris 
lägsta värdeminskning 
lägsta servicekostnader 
lägsta reparations

kostnader
lägsta bensinkostnader.
Vi har R atione llt N ä ring s livs  un

dersökn ing  i sin helhet. N i ä r v ä l
kom m en a tt ta  del av den i de ta lj. 
O ch fö r  a tt ta  en provtu r.

 ̂1/2  ̂
miljon

bilklm M
Orsa Mora Leksand Rätvjik
409 10 126 00 102 89 115 20

Upplaga 1.600 ex.

Skolnytt
Avsked

Folkskollär. Daisy Holton och små- 
skollär. Märta Karlsson, Hansjö har 
erhållit begärt avsked med pension 
fr. o. m. 1 juli 1967.

Till ordinarie lärare
fr. o. m. 1 juli 1967 har skolstyrelsen 
förordat följande sökande: som folk
skollär. i Hansjö O lof Löthman, d:o i 
Stackmora Kjell Enmalm, som små- 
skollär. i Kyrkbyn Margot Norberg 
och som speciallär. Astrid Brus.

Realexamen
efter den gamla modellen med spän
nande förhör blir det inte heller i år. 
I stället hålles ett s. k. examenssam- 
manträde den 30 maj och efter detta 
släpps årets gråmössor ut.

Årsavslutningen
äger rum i samrealskolan den 9 juni, 
i grundskolan, folkskolan och yrkes
skolan den 10 juni.

Terminernas början
och slut nästa läsår har av skolstyrel
sen fastställts sålunda:
grundskolan: 24/8— 20/12, 8/1— 9/6; 
realskolan: 24/8— 16/12, 10/1— 8/6; 
yrkesskolan:
handelsavd. 24/8— 20/12, 8/1— 9/6; 
hushållstekn. 17/8— 20/12, 8/1— 9/6; 
bil- o. metall 11/8— 22/12, 2/1— 9/6;

Ovan Siljans lärarförening
har förlagt sitt 85 :e årsmöte till Orsa. 
Därvid talar skolinspektör östen 
Persson, Malmö, över ämnet ” Siffror 
i stället för bokstäver som betyg. 
Varför?”

I samrealskolan
torde det nästa läsår bli en klass på 
vardera 3-åriga och 4-åriga linjen.

Skolformerna nästa läsår 
vet vi ännu inte mycket om. Det är 
länsskolnämnden som beslutar, och vi 
brukar få besked först i mitten av 
juni. Att döma av de sifferuppgifter 
skolstyrelsen sänt in borde det inte 
bli några ändringar. Det fattas visser
ligen ett par barn i Digerberget åk. 
5— 6, men då vi har fullt antal för 
läsåret 1968— 69, hoppas vi på di
spens. I Hansjö bör vi t. o. m. få dela 
upp åk. 5— 6 på två lärare.

Frivillig maskinskrivning
Skolstyrelsen begär att även nästa 

år erhålla särskilda timmar för fri
villig maskinskrivning på realskolan. 
Det är skolöverstyrelsen som beslutar.

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1967

Högstadieskolan
ska snart påbörjas. Enligt uppgift 
från SÖ får vi säkert beslut om stats
bidrag i början av juni och igångsätt- 
ningstillståndet ska väl komma strax 
därefter. Anbud är redan inkomna, 
men då detta skrives, har entreprenö
rer ännu ej utsetts.

Oljeeldning
ska installeras i Hansjö under som
maren. Vidare ska det undersökas, 
varför vattenledningen ofta fryser i 
denna skola, och event. ska ledningen 
läggas djupare över skolgården.

Elevstugan i Mora
Orsa Jordägare har nu beslutat att 

skänka behövligt timmer till stugan. 
Kommunalfullmäktige i Mora har be
slutat att gratis upplåta tomt och sva
ra för driftskostnaderna. Det är nu 
fullmäktige i Orsa, som ska säga sin 
mening. Nämnden har tillstyrkt.

Idrottslager
I sommar blir det två idrottslager 

i Orsa med inkvartering i skolor.
Lärarhögskolan i Stockholm kom

mer den 9— 19 juni med 150 lärar
kandidater, av vilka de 50 manliga 
förlägges på realskolan.

Dalarnas idrottsförbunds läger för
lägges också i år till Kyrkbyns skola.

Studiehjälp
Realskolans elever har under vår

terminen tilldelats statlig studiehjälp 
med 30.375 kronor, och yrkesskolans 
elever har fått 69.236 kronor.

Vidare har realskolans elever fått 
kommunala resebidrag med 22.040 
kronor och yrkesskolans elever 8.114 
kronor.

Kommunala stipendier har dess
utom utgått till elever från Orsa vid 
följande skolor: folkhögskolor 1.950 
kronor, yrkesskolor på annan ort 
3.300 kronor, allm. gymnasier 600 
kronor, fackgymnasier 2.400 kronor, 
högskolor och seminarier 5.000 kro
nor.

I resebidrag åt elever vid gymna
siet i Mora har utbetalats 11.491 kro
nor.
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