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ORSA SKOLTIDNING

Hulda Leander av Sven Lilja
Förra lärarinnan i Orsa, Hulda 

Leander, avled den 9 mars efter en 
tids sjukdom. Hon var vid sin bort
gång fyllda 90 år.

Hulda Leander, som var född i 
Västergötland, hade sin första lärar
tjänst förlagd till Malung, men hon 
kom snart till Orsa, där hon först ar
betade som lärarinna i Stackmora un
der 18 års tid. Lika lång blev hennes 
arbetsdag i Orsbleck, där hon stan
nade till pensioneringen år 1938.

Hulda Leander kom att genom sin 
långa lärargärning utföra en bety
delsefull insats i orsäbygden. Hennes 
intresse för arbetet bland barn och 
ungdom inskränkte sig inte enbart 
till skolans område. Sin fritid ägnade 
hon under många år till frivillig 
verksamhet som lärare och ledare in
om söndagsskola och ungdomsarbete. 
Hon tillhörde Orsa Missionsförsam
ling, som står i stor tacksamhetsskuld 
till henne för hennes osjälviska och 
engagerade arbete.

Den som färdats förbi den nu ned
lagda Orsblecks skola har också kun
nat ta del av det stora intresse Hulda 
Leander ägnade skolans lilla träd
gård. Den blev en verklig oas med 
välordnade blomsterrabatter och träd, 
bland vilka inte ens hästkastanj och 
ek saknades.

Så minns vi, som hade förmånen 
att närmare lära känna Hulda Lean
der, henne som en god och självupp
offrande människa. Hon utförde utan 
stora ord en gärning som inspirerar 
till efterföljd. Sven Lilja

Ljusets kapell av Tore Östlund
Under de senaste månaderna har 

namnet ”Ljusets kapell” ganska ofta 
synts i tidningarna. Många har också 
haft tillfälle att se vad som döljer sig 
bakom namnet. Det är där vi nu i re
gel samlas, när någon vän eller an
förvant skall vigas till den sista vi
lan. Skoltidningen har bett mig pre
sentera kapellet och motivera det av 
mig föreslagna namnet, som fastställts 
av kyrkorådet efter tillstyrkan såväl 
av arkitekten för restaureringen Åke 
Porne som av skulptören Erik Sand, 
som skapat den nya altarreliefen.

Det är det gamla gravkapellet på 
Orsa kyrkogård, uppfört för jämnt 
40 år sedan, som efter en omfattande 
restaurering och tillbyggnad fått det
ta nya namn. Kapellet har försetts 
med moderna bekvämligheter, som 
förut helt saknades. Vatten och av
lopp har indragits. Kylrum har ord
nats i anslutning till bisättningsrum- 
met i undervåningen. Därifrån går 
en hiss upp till ett smyckningsrum, 
som ligger bakom kapellsalen. Där 
har också inretts en liten sakristia.

Själva kapellet, som ommålats i lju
sa färger och försetts med stilrena och 
ändamålsenliga bänkar, har också bli
vit något större genom att ett nytt 
kor tillbyggts. Dagsljuset faller in ge
nom ett stort korfönster av blästrat 
glas i en av konstnären Håkan Sund
ström utförd komposition, kallad 
”Sjuarmad ljusstake”.

Det som främst tilldrar sig upp
märksamheten, när man träder in i 
kapellet, är dock den stora altarrelie
fen. Den är en gåva av Orsa bloms
terfond, och det är alltså många or- 
sabor, som bidragit till den genom 
gåvor i samband med jordfästningar. 
Hela reliefen är utförd i trä — ut
valt björkvirke från Dalarne. Det 
behöver kanske särskilt påpekas, efter
som många uppfattar de stora bloc
ken med grå, skrovlig yta såsom mejs
lade ur sten. Den enklaste ”tolkning
en” är väl också att uppfatta konst
verket som en direkt hänsyftning på 
påskmorgonens under, då den Upp- 
ståndne trädde fram ur klippgraven.

Forts, å sid. 15.

Relief utförd av konstnären Erik Sand.

För
sommaren...
SLIPPERS och SANDALER

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32
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Klinikläraren har ordet av Åse Fagerström
De flesta barn börjar skolan under 

ur inlärningssynpunkt goda betingel
ser: De vill lära sig läsa och skriva. 
De är intresserade av inlärningsar- 
betet.

Många av barnen går så från klar
het till klarhet. De tjusas av sina ny
vunna färdigheter.

För andra barn förlorar emellertid 
läsafbetet snart sin lockelse. ”Det är 
så svårt.” Dessa barn kan endast med 
svårighet läsa ihop bokstäverna till 
ord. En del barn kastar om bokstä
verna både vid läsning och skrivning, 
”ni” blir ”in” o.s.v. Att höra skillna
den på de likaljudande p-b, k-g, f-v 
m.fl. erbjuder för vissa barn till sy
nes oöverstigliga svårigheter.

Svårigheten att läsa och skriva gör 
sig mer och mer gällande ju högre 
upp i klasserna barnen kommer. För 
att skyla över sin långsamma läsning 
gissar de sig friskt fram genom texten 
och når på detta sätt ibland en lika 
snabb lästakt som klasskamraterna. 
Barnens bristfälliga lästeknik inver
kar även på de övriga skolämnena. 
Barnen kan inte utföra de arbetsupp
gifter, som de får sig förelagda i ex. 
historia och geografi. Texten är för 
svår för att de skall kunna ta sig ige
nom den med tillräcklig läsförståelse. 
Ja, t.o.m. matematiken blir svår, då 
många uppgifter måste läsas igenom 
före lösandet. I värsta fall blir hela 
skolarbetet olustbetonat, då ju kun- 
skapsinhämtandet i våra skolor i så 
hög grad bygger på läsfärdigheten.

Förr kallade man dessa barn med 
läs- och skrivsvårigheter kort och gott 
”ordblinda”. En blind återfår som 
bekant sällan synen. Ett barn med 
etiketten ordblind resignerar lätt. 
”Det lönar sig inte att jag försöker 
lära mig läsa. Jag är ju ordblind.” 
Numera har man lämnat inställning
en, att ingenting går att göra åt sa
ken. Man har kommit underfund med, 
att läsfärdigheten lika väl som andra 
färdigheter företer en normal varia
tion. Det är en relativt jämn och kon
tinuerlig övergång från de allra säm
sta läsarna till de allra bästa inom 
ett visst klasstadium. Alla feltyper 
förekommer hos fullt normala läsa
re, fast i mindre grad än hos barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Skill
naden ligger i att dessa barn får ar
beta mer för att nå samma färdighet.

Hur karakteriserar man då ett barn 
med läs- odh skrivsvårigheter? Man 
brukar tala om barn med speciella

läs- och skrivsvårigheter. Därmed 
menar man, att barnet har en läsför
måga, som på ett markant sätt av
viker i negativ riktning från allmän
intelligensen mätt med en godtagbar 
intelligentstestskala. Detta innebär allt
så, att läs- och skrivsvårigheter före
kommer hos alla begåvningstyper. 
Enligt undersökningar utförda av 
doc. Eve Malmquist vid Statens för
söksskola i Lidköping finns svårig
heterna hos 20,8 % av de undersök
ta barnen. Eve Malmquist har även 
gjort en undersökning om relationen 
mellan allmän intelligens och läsför
måga hos barn i första årskurserna i 
Lidköping och Kristianstad (1958). 
Han delade in barnen i dåliga, me- 
delbra och bra läsare. Indelningen 
gjordes enligt standardiserade lästest. 
Han fann då, att av barnen i grup
pen ”dåliga läsare”, hade inte mindre 
än 64,1 °/o en normal eller övernor- 
mal intelligens.

Vilka barn anser man då vara i be
hov av speciell hjälp? Det kan vara 
skäl att anmäla ett barn till extra un
dervisning, om det är retarderat i sin 
läs- eller skrivförmåga 2/3 läsår el
ler mera i årskurs 2, ett läsår eller 
mera i årskurs 3 och 1 1/2 läsår eller 
mera i årskurserna därutöver.

Vilka är då orsakerna till uppkoms
ten av läs- och skrivsvårigheter? Man 
kan inte peka på en bestämd orsaks
faktor. I olika undersökningar har 
man emellertid funnit några faktorer, 
som kan förorsaka läs- och skrivsvå
righeter. Bland dessa kan nämnas: 
bristande läsmognad (enligt Malm

quist bör ett barn ha nått en all
män intelligensålder på 6 1/2—7 år 
vid läsundervisningens inträde), 

syn- och hörselrubbningar 
allmänt försenad språkutveckling: 

speciella taldefekter, begränsad vo
kabulär

personlighetsfaktorer: emotionella
svårigheter, allmänna anpassnings
svårigheter

oregelbunden skolgång, täta byten av 
skolor och lärare

för snabbt inlärningstempo på ele
mentärstadiet 

för många elever i klassen.
Vad görs då åt dessa barn med läs- 

och skrivsvårigheter? I en del kom
muner placeras barnen med de all
varligaste svårigheterna i läsklass, en 
klass med barnantalet maximerat till 
14 barn, för att läraren skall hin
na med att hjälpa barnen så mycket

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Villa-
och husägare!

Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Vasagatan 11 (mitt emot 
Shell) Tel. 0250/136 62

Kör 
Cykel

tu ren  69
på fackmannacykeln

Oiéns Sport
Tel. 402 81, Orsa
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som möjligt med deras speciella svå
righeter. Det vanligaste är emellertid, 
att barnen får extra undervisning i 
s.k. läsklinik. Barnet går då från sin 
klass vissa svensklektioner i veckan 
för undervisning hos en speciallärare. 
I Orsa tillämpas systemet med läs
klinik sedan läsåret 1966—67. Spe
cialläraren undervisar barn i årskur
serna 1—6 från kommunens alla sko
lor. Två å tre gånger i veckan un
dervisas barnen i grupper om 2—4 
elever.

Enligt Läroplan för grundskolan 
skall undervisningen i svenska bl.a. 
bestå i att läraren söker

”lära eleverna läsa med god tek
nik och innehållsuppfattning”, att

ORSA SKOLTIDNING___________

läraren bearbetar språket genom 
”mångsidig övning att successivt 
lära in stavningen av allmänt bru
kade ord med särskild hänsyn till 
det ordförråd som eleverna använ
der vid sin skrivning” .
Hur går man då praktiskt tillväga 

beträffande de läsretarderade barnen 
för att söka förverkliga målsättning
en? Först och främst gör man en dia
gnostisk testning för att se, vilka mo
ment det är, som eleven inte behärs
kar. I undervisningen inriktar man 
sig sedan på att söka avhjälpa dessa 
brister. Vid förnyade testningar un
der arbetets gång kontrollerar man 
så, vad eleverna inlhämtat, och vad 
de behöver ytterligare träning i.

Det väsentligaste vid undervisning
en är, att man ser efter på vilken ni
vå varje barn står i sina kunskaper. 
På den nivån sätter man in träning
en. Om barnet stavar som en medel
måttig andraklassare, trots att det 
kanske går i klass fyra, så börjar ar
betet med ord, vanliga i andra klas
sens böcker. Så måste man gå fram 
så säkta, steg för steg. Man kan inte 
lära sig gå på lina, innan man går 
stadigt och säkert på släta marken. 
Man kan inte klara de komplicerade 
undantagen i svenska språket, om 
man inte först behärskar de rent ljud
enliga grunderna.

Barnen får arbeta i sin egen takt, 
med upprepade övningar i varierad 
form, tills de känner sig helt säkra 
på ett moment. Först då kan man 
övergå till följande moment. Ofta är 
barnen negativa till de böcker, som 
de brukar använda. Då får man an
vända andra hjälpmedel, helst så kon
kreta som möjligt: bilder, lappar, 
spel. Det är viktigt, att barnen ge
nom uppmuntran och beröm bibring
as en känsla av större säkerhet och 
en motivation att själva fortsätta trä
ningen genom egen nöjesläsning.

Vilka resultat har då nåtts genom 
denna extra undervisning av barnen? 
Ett 50-tal elever från normalklasser 
undervisades i läskliniken under vår
terminen 1968. Av dessa elever upp
nådde 15 stycken (13 st. från lågsta
diet och 2 st. från mellanstadiet) god
tagbara resultat. De utskrevs från 
läskliniken. Som synes av resultaten 
är det betydligt svårare för en mel- 
lanstadieelev att inhämta klassens för
språng än vad det är för en lågstadie
elev, som ännu inte rotat sig fast i 
felaktiga arbetsvanor och eventuella 
olustkänslor. Detta tyder på att man 
bör söka ge barnen den extra lästrä- 
ningen på så tidigt stadium som möj
ligt. Man underviker då uppkomsten 
av negativa attityder och tar i stäl
let tillvara det positiva inlärningsin- 
tresse, som de flesta barn från början 
har.

Å se Fagerström

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

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

Orsa Yrkesskola
anordnar läsåret 1969/1970 följande heltidskurser:

VERKSTADSSKOLAN
Bil- och traktorm ekanisk utbildning 3 år
Verkstadsmekanisk utbildning 2 år

HANDELSSKOLAN
Kontorsteknisk kameral utbildning med linjeval

försäljning — stenografi 1 år

HEMTEKNISK SKOLA
Matlagning — sömnad — vävning 1 Ir

VÄRDYRKESSKOLAN
Förberedande vårdyrkeskurs 1 termin
Vårdbiträden för ålderdomshem och långtidssjuka 1 termin
*) V årdbiträden för ålderdomshem o. långtidssjuka (teoretisk) 7 veckor

ÖVRIG UTBILDNING
Kompletteringskurs för grundskolekompetens 1 termin

Utbildningen beräknas börja omkring den 25 augusti 1969.
*) om kring den 29 september 1969.

Undervisningen är kostnadsfri. Fria läroböcker. Fri skollunch.

Statlig studiehjälp kan erhållas. Äldre elever kan erhålla utbildningsbidrag 
fr ln  länsarbetsnämnden.

Prospekt och anmälningsblanketter genom yrkesskolans expedition tfn. 
0250/4Ö2 72, skol- och kom m unalkontor, bibiiotek eller närmaste arbets
förmedling.

R ektor.

Auktion
på gammal skolmaterial av 
olika slag kommer att hål
las i slutet av juli eller bör
jan av augusti. Se vidare 
annonser i dagspressen.

Skolstyrelsen
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Gammalt hantverk (åter) till heders av Erik Moraeus
Slipstenstiilverkning har sedan 

1600-talet varit Orsa sockens karak
täristiska hantverk och i Orsa soc
kensigill ingår en slipsten likaså i Orsa 
sockenfana. Slipstenen har blivit en 
symbol för Orsa.

I socknen finns lämplig sandsten 
och i Kallmora slipstensundantag, 
där brytningen i huvudsak förekom
mit, finns gruvor som fortfarande är 
i bruk.

Tillverkare och försäljare av slip
stenar under senare' tid har varit Ga
briel Forsgren, Per Åberg, Erik Lindå, 
Erik Styvén, Bror Lenner m.fl. Slip- 
stenstillverkare, som fortfarande är 
verksamma, är Gilbert West och Lars 
Masser. Masser tillverkar bl.a. den mi
niatyrslipsten, som blivit en omtyckt 
Orsa-souvenir. Man kan säga, att tra
ditionen att tillverka slipstenar är 
obruten ända in i vår tid.

På initiativ av Mässbackens arbe
tarkommun motionerades om att en 
kurs i slipstenstiilverkning borde 
startas, medan det fanns personer i 
livet, som kunde konsten att bryta 
och hugga slipsten. Skrivelsen ställdes 
till kommunalnämnden, som tillsatte 
en kommitté bestående av Erik Gili- 
us, Bengt Pettersson och underteck
nad, som fick till uppgift att utreda 
möjligheterna att få igång en sådan 
kursverksamhet.

Av en ren tillfällighet kom vi 
i kontakt med Bildningsförbundets

konsulent Henry G. Olovsson, som 
var synnerligen positivt inställd till 
kursen och han lovade på stående fot 
statsbidrag och hjälp med upplägg
ningen av verksamheten och därmed 
var första steget taget. Det gällde se
dan att få medel till hela kursen och 
då ärendet kommit från kommunen 
begärdes ett garantibelopp på 2.000 
kronor av kommunalnämnden, vil
ket beviljades. Gruva ställdes till för
fogande av Erik Styvén och det dröj
de inte länge förrän en grävmaskin 
surrade i Kallmoras gruvbäckar. 
Sandstenspallarna måste blottas och 
vattengropar skapas för länsning av 
grundvatten. Verktyg fanns att låna 
i olika Kallmora- och Åbergagårdar, 
och Bengt Pettersson fick uppgiften 
att ombesörja detta. Organisationen 
var därmed klar.

För att få statsbidrag måste viss 
teori ingå i kursen. Fil. lic. Ragnar 
Lannerbro ställde sig till förfogande, 
när det gällde den geologiska under
visningen. Som lärare för övrigt fick 
vi Gilbert West och Lars Masser, som 
båda är erkänt skickliga i konsten att 
hugga slipstenar. Erik Styvén lovade 
att medverka med brytningen av 
slipstensämnena, men på grund av 
sjukdom kunde han inte komma med. 
Att få deltagare till kursen var inte 
något problem. Det fanns ättlingar i 
vår nordöstra del av socknen som 
med liv och lust ville lära sig sina

förfäders hantverk och när 20 elever 
anmält sig måste vi av praktiska skäl 
stoppa intagningen.

Starten blev lyckad. Vi började 
med teori och Lannerbro hade verkli
gen förmågan att föreläsa om stenar 
så att de blev levande. I sanningens 
namn måste jag erkänna, att vi var 
litet fundersamma på hur det skulle 
gå, när de blivande slipstenshuggarna 
skulle sättas på skolbänken för att få 
veta, hur t.ex. sandsten kommit till 
för miljontals år sedan. Från skolti
den minns man geologi som ett gan
ska torrt och tråkigt ämne, men 
när Lannerbro började beskriva våra 
bergarter och dess historia fängslades 
åhörarna. Vi gjorde också exkursio
ner i Kallholen och Mässbacken, som 
blev mycket uppskattade.

Nästa moment i kursen var slip- 
stensbrytningen. Tyvärr var inte gru
van vi arbetade i fullt klar för bryt
ning. Dåligt berg låg i ytan och mås
te bortfraktas, vilket tog tid, men å 
andra sidan har våra förfäder fått 
brottas med samma problem, varför 
det var naturligt med detta impro
duktiva arbete. Efter några arbets- 
kvällar var vi klara för brytning. 
Pallarna, som ligger i skikt med röd 
lera emellan, kan vara metertjocka 
och det gäller att börja i rätt ände. 
Vi hade rutinerat folk med som kun
de konsten att både borra, spränga 
och kila loss slipstensämnena. Som

Här gör Anders Åberg det traditionella slip stensmönstret. Slipstenens storlek bedöms av Gilbert West.
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Resultatet av kursen. T.v. Erik Lassar.

ven fram för att åstadkomma det 
krus, som är typiskt för Orsaslipste- 
narna. Rundningen av stenarna gjor
des efter alla konstens regler och oli
ka sätt förevisades. Kantning av sten 
är ett senare tiders påfund, som är 
till fördel vid frakten, då den skarpa 
kanten annars lätt kan skadas. Det 
ät svårt att hugga en skarpkantad 
sten av förklarliga skäl. Tjockleken 
avgjordes med ett ritmått speciellt 
konstruerat för ändamålet. Sida nr 
2 planas på samma sätt som den för
sta. Hålet i centrum på stenen är 
bland det svåraste att göra. Man kan 
lätt misslyckas med detta och då 
spricker stenen och allt arbete är spo
lierat. Det gäller att handskas var
samt, när man hugger slipsten. Verk
tygen skall vara vassa och ”titåtönd- 
je” skall ofta smidas, härdas och sli
pas. Titåtöndje förtjänar en särskild 
beskrivning. Redskapet härstammar 
från medeltiden och består av en 
spetsad mejsel, vars handtag utgöres

Brytning av 
slipstensämnen.

sprängämne användes på gammalt 
maner svartkrut, som tändes med stu- 
bintråd. Sprängningen måste ske var
samt för att inte berget skulle gå 
sönder i för små enheter. Sandsten 
är som bekant ett löst berg.

När slipstensämnena skulle bearbe
tas, fraktade vi upp dem till Hem
bygdsföreningens gruvstuga på slip- 
stensundantaget i Kallmora. Det 
verkligt intressanta momentet i slip- 
stenstillverkningen hade börjat. Nu 
kom gammal beprövad teknik till he
ders. Våra lärare Gilbert West och 
Lars Masser hade lärt sig konsten att 
hugga slipstenar av sina fäder och 
varje handgrepp var noga inlärt. 
Den oinvigde fick uppfattningen att 
slipstenar bara kan göras på ett sätt 
och med vissa verktyg, som arbetats 
fram genom tiderna. Allt passade så 
bra, när West och Masser demonstre
rade metoderna. Först skulle en sida 
planas, vilket gick bra, om anvis
ningarna följdes. Sedan skulle svar-

f örmånserbj udanden 

från Berglinds . . .

Ankels i crepenylon 
4 par 9: 50

Undershorts
i 100 % bomull 
1 par 3: 75, 3 par 10:-

Polotröjor i 100% bomull, 
gult, blått och vitt
1 st 13: 75, 2 st 26:-

2 par Herrtrosor i 100 %
bomull +  1 par ankels i 
crepe-nylon 9:-

ORSA
Tel. 4 0 0 0 5  

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Tänker Ni köpa
FRYSSKÅP 
FRYSBOX 

TVÄTTMASKIN 
RADIO eller TV?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

Kåhléns
Elektriska

Orsa, tel. 401 50, 410 37

Nu stor sortering
i flickklänningar, sol
dräkter, bikini, badbyxor, 
shorts och badkappor.

Barngarderohen
Orsa
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av en granvidja, som på ett särskilt 
sätt vrides om järnspetsen. Mejseln 
kan riktas i önskad vinkel, och när 
granvidjan torkat sitter den i ett sä
kert grepp. Slipstensornamentet blir 
sista momentet i tillverkningen och 
detta görs på ett speciellt sätt. Olika 
mönster har förekommit. Ringarna i 
mönstret har till uppgift att vid om
huggning av stenen — när den blivit 
ojämn — underlätta att få den rund 
och centrerad. En slipsten kan tillver
kas på en dag av en van slipstens- 
huggare.

Arbetet med slipstenshuggningen 
kan vara hälsofarligt om inte särskil
da åtgärder vidtages. Vi känner till 
den s.k. Orsasjukan, som orsakat stor 
dödlighet i vår bygd under den tid 
slipstenstillverkningen pågick. Sten
dammet var ohälsosamt att andas in 
och lade sig på lungorna, varvid sili- 
kos uppstod. Huggning av sten har 
därför på senare tid förekommit 
utomhus och slipstensämnena har 
oupphörligen blötts för att inte dam
ma vid bearbetningen. Senare tiders 
slipstenshuggare har inte haft något 
besvär med nämnda sjukdom.

Filmning av kursens alla moment 
utfördes av Arne Bergkvist. För den 
som önskar läsa om slipstenstillverk- 
ningens historia hänvisas till Forss- 
lunds verk ”Med Daläven från käl
lorna till havet” och till Orsa sockens 
historia, där fil. lic. Olle Veiruif på 
vetenskapligt sätt behandlat ämnet. 
På utställningen W 68 i Rättvik

visades gamla bilder från slipstens- 
tillverkningjns storhetstid i mitten 
av 1800-talet. Vidare demonstrerade 
Lars Masser tillverkningen, ett myc
ket uppskattat inslag i utställningen.

I och med att denna kurs hållits, 
har ett hantverk, som varit karakte
ristiskt för Orsabygden, blivit beva
rat så till vida som det nu finns ett 
20-tal personer i olika åldrar, som 
lärt sig konsten att tillverka slip
stenar på det traditionella sättet. 
Många av eleverna kommer säker
ligen att ta upp tillverkningen och 
på fritid förfärdiga slipstenar. Det 
finns efterfrågan på Orsastenar även 
i vår tid. Sommarstugeägare har 
bruk för en slipsten, då lien skall sli
pas och täppan slås och då våra älg
jägare drar till skogs är det säkerli
gen värdefullt att ha vassa eggverk
tyg med sig. Ingen kniv blir så vass, 
som den som slipats på en Orsasten 
sägs det.

På grund av det stora intresse som 
visades både från deltagarna och all
mänheten är det möjligt att kursverk
samheten kommer att fortsätta och 
flera personer har redan deklarerat 
sitt intresse. Som avslutning vill jag 
framhålla att vi förenade både nytta 
och nöje med slipstenskursen. Vi hade 
trevligt på våra träffar och det var 
intressant att se slipstenarna växa 
fram. Det är kulturhistoria i detta 
hantverk.

Erik Moraeus

Åk 6 Skattungbyn

Från vänster: Peter Lissmyr, Anna Jansson, Inga-Lill Eriksson, Torbjörn Staf- 
fas, ]an-Erik Rehn, Tord Fläck, Irene Hansson, Per-Åke Hedén, Agneta Lars
son, Anders Bergquist, Bengt Michols. Lärare: Eric Ullström.

Ett vackert minne
blir konfirmationskortet i

färg eller svartvitt 
från

Tel. 416 30

Vårkappan
Ni väntat på  . . .
kan vi nu visa Er i mate
rial och färger som säkert 
passar. Många olika succé
modeller att välja på. 
Prisex.: Poplin från 182: - 

Tweed från 198: - 
Välkommen in och prova!

J h u j
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

G. Holmströms 
Måleri
Idrottsgatan 5 B, Orsa 

Tel. 402 35

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

Följande barn har spelat upp och 
klarat fordringarna för Diplom 1. 
Flera av dem har redan börjat spela 
i musikskolans instrumentkurs.
1167 Else-Britt Ohlén, St 4
1168 Per-Erik Ernlund, St 4
1169 Lars Gulis, St 5
1170 Leif Hedström, St 4
1171 Inga-Lill Eriksson, Ka 4
1172 Lena Eriksson, Ka 4

1173 Mariana Bilar, Ka 4
1174 Inger JDahl, Ka 4
1175 Eva Gustavsson, Sk 5
1176 Mats Ullström, Ka 3
1177 Tony Sundberg, St 5
1178 Gunilla Jansson, Ky 4 B
1179 Gunilla Johansson, Ky 4 A
1180 Birgitta Björkqvist, Ka 4
1181 Anna Thuresson, Ka 4
1182 Torgny Staffas, Ka 4
1183 Hasse Jemth, Ka 4
1184 Peter Olsson, Ka 4

1185 Björn Larsson, Ka 4
1186 Bertil Björkqvist, Ka 4
1187 Eva Jemth, Ky 4 A
1188 Carina Alexandersson, Ky 4 A
1189 Jill Carsting, Di 4
1190 Carita Levenius, Di 4
1191 Hans Schneider, Di 4
1192 Birgitta Lillpers, Ky 4 B
1193 Åsa Willemark, Ky 4 B
1194 Leif Johnsson, Ky 4 B
1195 Susan Dräper, Di 4
1196 Torbjörn Svensson, Ky 4 A
1197 Roger Svanström, Ky 4 A
1198 Karina Friberg, Di 4
1199 Agneta Engström, Ky 4 B
1200 Ann-Marie Johansson, Ky 4 B
1201 Elisabeth Johansen, Di 4
1202 Mirjam Skoglund, Ky 4 B
1203 Eva Jons, Ky 4 B
1204 Marianne Nilsson, Ky 4 B
1205 Marianne Johansson, Ky 4 A
1206 Kristin Kvist, Ky 4 A
1207 Zoltan Tingecz, Ky 4 B
1208 Ingvar Dölfors, Ky 4 B

övriga, som spelar upp i slutet av 
vårterminen, kommer med i nästa 
nummer av tidningen.

P-J-

*

Trafik
I likhet med tidigare år har under 

vintern och våren mellanstadiets ele
ver deltagit i den av olika trafikor
ganisationer anordnade trafiktävling
en Skolornas rikstävling i trafik 1969. 
Tävlingen har gått i två etapper, bå
da bestående av dels frågor förmed
lade via radio och dels skriftliga frå
gor på tävlingsformulär. Båda etap
perna hade 13 frågor, som skulle be
svaras. Totala antalet möjliga poäng, 
som kunde uppnås var sålunda 26. 
Två elever, Mats Abrahamsson Diger
berget klass 5 och Hans Erik Janis- 
sa Kyrkbyn klass 4 B lyckades upp
nå 25 poäng, varför skiljefrågor mås
te tillgripas. Därvid lyckades Mats 
Abrahamsson bäst och blev alltså Or- 
sa kommuns trafikmästare för mel
lanstadiet. I klasstävlingen segrade 
liksom förra året Kallmora klass 4 
närmast följda av Kyrkbyn klass 5 
A och Digerberget klass 5.

Den 29 april avgjordes länstävling- 
en i vilken Mats Abrahamsson re
presenterade Orsa. I hård konkurrens 
bland 44 startande beläde han en 
22 :a plats. Den tävlingen avgjordes 
i Falun.

O.L.

Säsongens 
sensation: 
Fullvärdig el-orgel 
i 2.000:-klassen!

Tillverkare: världsberömda
Thomas i U.S.A. Sverigerepr.: 
Svenska Piano/Malmsjö. Två 
namn som garanterar hög

kvalitet trots det fantastiska 
priset. Välkommen in och hör 
hur mycket musik Ni kan få 
för två tusenlappar!

P I A N O - N I S S E  MUSIK
-  N I L S  K L O C K A R  —

ORSA - Telefon 406 04
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Åk 6
Stackmora

Bakre raden från 
vänster:
Inger Persson, 
Lars-Anders Hed
man,
Yvonne Forsgren.
Främre raden från 
vänster:
Kurt Nilsson, 
Kerstin Britte,
Jan Henriksson.
Lärare: Kjell En
malm.

BIBLIOTEKSSP ALTEN av Hj. Hn.

Vad som skrevs i denna spalt för 
ett år sedan angående bibliotekarie- 
tjänsten gäller alltfort. Vi har ännu 
inte fått någon sökande till tjänsten 
med fastställd kompetens.

Glädjande är att biblioteket ändå 
fungerar. Utlåningen under 1968 var 
32.378 band mot 27.725 band under 
1967. Och ökningen har fortsatt även 
under l:a  kvartalet 1969.

I egenskap av föreståndare för bib
lioteket vill jag här ta upp en fråga, 
som jag vid ett par tillfällen fått. Det 
gäller, varför vi inte köpt en viss bok 
till biblioteket. Först ska helt allmänt 
framhållas, att vi måste hålla oss in
om ramen för det anslag vi fått av 
fullmäktige. Vi kan inte köpa alla 
böcker. För det andra måste vi även 
tänka på att köpa böcker, som kan 
tänkas intressera flera låntagare. En 
låntagare med alldeles speciella och 
kanske mera ovanliga intressen finner 
kanske inte den bok han söker i vå
ra hyllor. Men detta betyder inte, att 
det inte finns möjlighet att låna den. 
Säg bara till vad som önskas, så kan 
vi låna hit boken från länsbiblioteket 
i Falun eller annat större bibliotek.

Examensgåvan
framför alla andra .. .

Ett UR från
Urmakare
GUST. HELGESON
Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Detta är just en av de stora fördelar
na med att ha bibliotek i en kommun. 
Genom detta bibliotek kan vem som 
helst få låna praktiskt taget vilken 
bok som helst.

En annan sak: Titta inte bara i 
hyllorna efter den bok Du önskar! 
Den kanske finns men är utlånad. 
Kanske står den i magasinet. Titta 
alltså i katalogerna och tala med per
sonalen! H j. Hn.

DET FINNS ALLTID ETT

BOSCH
kylskåp som passar Eder!

BÄNKSKÅP (til! extra lågt 
pris nu)
INBYGGNADSSKÅP och 
FRISTÅENDE SKÅP

Kylskåpet som sköter sig 
själv - Bosch 160 TGL 
Automatic med helauto
matisk avfrostning, Bosch 
garanti ger trygghet.

elbolaget
Tel. 412 55 

Orsa

P5

Z A N U S S I
T v ä t t a u to m a t

En attraktiv nyhet i tvätt- 
automatserien: 
LÄGENHETSLAGOM 
ZANUSSI P5.

Får plats i en 50 cm bred 
öppning under arbetsbän
ken i köket. Den är också 
så låg att bänkskivan kan 
sitta kvar i sitt urtag under 
bänken. Bara 64 cm hög. 
En idealisk höjd för en 
toppmatad tvättautomat!

Låt oss visa Er Zanussi P5

Järnbi rger AB

PHILIPS
RECORDER
Kombinerad radio 
och kassettspelare. 
FM och MV. Både 
in- och avspelning. 
Nät- och batteridrift.

^P ris  475:- inkl, moms/y

SVÄLAS RADIO 
& TV Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service
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ORSA SKOLTIDNING.

Gödningsmedel
för
trädgårdstäppan
i största sortering . . .

Bekämpningsmedel, Träd- 
gårdsfrö, Köksväxtfrö

N YHET! Solmuli. 
Plantputa för drivning.

Till examen 
och konfirmation
Gåvor med 
bestående värde . . .

Armbandsur 
Ringar 
Armband 
Berlocker 
Knappar 
Smycken 
m. m.

(Vlek. 'Dko-ikij, cAr&
UR 4  O P T I K  2*- G U L D

f
SIEMENS

Siemens nya WA3S 
helautomat för 

4 kg tvätt

Järnvägsg. 27, ORSA 
0250/417 60.

EN LJUGARHISTORIA
Det var en solig dag den 32 decem

ber 1632. Bengt satt vid svimming- 
poolen. Själv höll jag just på att jus
tera förgasaren på vår nya Maserati 
Ghibli. Vi skulle åka till Kina så den 
måste gå perfekt.

Dan före avresan var allt jäktigt. 
Tält, pistoler, svärd, sovsäckar, ga- 
solutrustning, ja allt man kunde tän
ka sig var med (skulle åtminstone).

Nu var dan inne. Vi körde upp på 
motorvägen. Så bar det i väg. Växeln, 
gasen, allt trampades in och ut i ett 
virrvarr. Men till slut fick jag ord
ning och reda på lägena, och det var 
tur. För vi hade nu nått en fart av 
200 km/t. Och farten bara ökade. På 
en raksträcka, lade jag in elvan och 
genast var hastigheten uppe i trehund- 
ratjugoelva kilometer. Nu var vi 
snart nere i Stockholm. Vi saktade in 
farten. Vi skulle nämligen hämta Lars 
här nere. Vi körde in på gården. Där 
stod Lars redan och väntade. Men det 
var en sak vi inte tänkt på: var han

skulle sitta. Han fick lov att sitta i 
knä på Bengt. Men när vi åkt genom 
Stockholm orkade Bengt inte mer. Yi 
fick lov att åka tillbaka och köpa en 
pakethållare. Den satte vi fast med 
järntrådar.

Men innan vi hann sätta oss i kom 
det fram en gubbe och frågade om vi 
skulle ha lite nack. Men jag hade re
dan startat motorn odh lagt i fem
man så just som han gav oss en påse 
harsch-hisch gasade jag iväg. Där 
stod han med tom hand.

Efter några dagar kom vi till In
dien. Där träffade vi en indier som 
kom fram och sa: KOKATO LAMI- 
SIDIEKONTAPETROLA. Vi sa åt 
honom:

— What did you say?
— Vad säger du?
— Hva ser du?
— Hvad vrovl de?
Men han bara skakade på huvudet. 

Vi sa åt honom att vi inte förstod vad 
han sa. Så vi åkte vidare. Senare fick 
vi reda på att det betydde: — Kom 
ska jag bjuda på glass. Vilken otuf 
vi hade. Särskilt som det var så hett. 
Men vi fick lov att fortsätta. När vi 
kom till Kina mötte vi en massa kine
ser. Dom var gula. Och varenda en 
hade en fläta. Sen hade dom en ben
sintratt på huvudet. Förövrigt var de 
nakna. Förutom en som hade en sko.

En dag skulle vi ut och fiska blå
val på Yangtikiang. Vi hade varsitt 
metspö, med en gris på kroken. Bengt 
fick se en stock och hoppade ut på 
den. Men det var ingen stock. Det 
var en hungrig krokodil, som legat 
och lurat på ett byte. Han slukade 
Bengt med en enda tugga. Så vi fick 
lov att skjuta krokodilen. Och fram 
ur gapet tittade Bengt.

— Du kan komma ut nu, sa Lars.
Efter den upplevelsen åkte vi till

närmaste flygplats och tog ett över- 
ljudsplan hem.

Berättat av en vida berest fantasi
person.

Peter Lissmyr, 
åk 6

Teckning: Katten Måns ligger och sover av 
Lena Jemth åk 6

10

När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: Vårtecken av 
Elisabeth Lundgren åk 6
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EN LITEN FLYGTUR

En jul fick jag ett flygplan i jul
klapp. Jag skulle genast flyga. Jag 
flög till Biafra. Jag blev så fattig att 
jag nästan inte kunde leva. Då åkte 
jäg till världens rikaste land, Ameri
ka. Jag blev så rik, så jag fick stop
pa pengarna i säckar och ge skrot
handlarn. Då hade jag varit borta i 
en natt, för jag drömde bara.

Bengt Rehn, 
åk 3

EJHEDEN

Ejheden ligger i Ore socken 4 mil 
från Furudal. Det är en liten by mitt 
i skogen, som ägs av Korsnäs AB.

Där bodde pappa, när han var li
ten. Då fanns det ungefär 15 perso
ner där. Byn ligger mellan två sjöar, 
stora och lilla Ejen. Stora Ejen är 1 
mil lång, med 24 holmar.

Folket, som bodde där, arbetade 
med skog och jordbruk. På fritiden 
jagade och fiskade de. Långt tillbaks 
fanns i byn en skola, som farmor har 
gått i. Det var bara 5 elever i hela 
skolan. Under skoltiden bodde pap
pa i Furudal. Han kunde bara kom
ma hem till jul och på somrarna. 
Till jul fick han åka skidor sista 2 
milen och ibland ända från Furudal, 
för vägen inte var plogad. Köpa mat 
fick man göra för 14 dagar i taget. 
På vintern fick de åka och möta va- 
rubilen med hästskjuts. I Ejheden 
finns det också en kyrkogård, som 
ligger vackert på en kulle med utsikt 
över sjön. Varje sommar hålls det 
släktmöte i Ejheden med gudstjänst. 
Då brukar vi åka dit. Och nu för 
tiden bor ingen där.

Britt Enocksson, 
åk 5

EN VÅRPROMENAD

En dag har jag var ute 
såg jag en koltrast på gården.
När jag var ute och gick 
såg jag videkissknoppar vid 

vägkanten.
Nu har nog tussilagon kommit opp 

också,
och fjärilarna har kommit. 
Vårfåglarna börjar höras, 
och det är så roligt, 
när sommarn börjar komma.

Viviann Mångsén, 
åk 2

SPÖKET PÅ SANDHED

Ett spöke på Sandhed det fanns, 
som hade en jättelång svans.
En natt klockan tolv,
kom han och smög på mitt golv.

Jag blev så rädd, 
så jag kröp under min bädd. 
Spöket kom fram 
och tog mig i famn.

Så flög han upp i luften.
Men den historien var inte sann.

Ingela Rosén, 
åk 5

ett sätt att ha det bra
Att ha bil, t.ex. . . .  En bil som man kan lita på, 
behändig att köra och billig att äga.
En Volkswagen! Du harflera modeller att välja på.

vagnskade
garanti
Europa-garantin heter den, Volkswagen-ägare 
emellan. Den gäller nämligen i 24 länder. 
Välkommen in för en provtur!

bilSibuU
Orsa - Mora - Rättvik - Malung
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Liljas
Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

MAJA-GRETA HOLTING

Psalmböcker till 
konfirmationen

Tel. 400 58

EXAMENS- och 
MORS DAGS- 
presenter

HEMSLÖJD
LEKSAKER
HOBBYARTIKLAR

Musik 
& Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

Specialvaruhuset
Heden, Orsa Tel. 403 88, 411 88

Skinnkläder, Hemslöjds- 
alster, Plastmattor, Pälsar, 

Textil, Speceri

Plastremsor för mattvävning 
Skinn emottages för beredning 

Postorder expedieras

SLUTET GOTT ALLTING GOTT

Svante Kade fått en kanot i födel
sedagspresent. Den var han ute och 
paddlade i varenda dag. När han var 
hemma hade han paddlat i insjön. Nu 
hade pappa fått semester, och den 
tillbringade dom vid havet. Igår ha
de dom gett sig iväg, och på kvällen 
var dom framme.

I dag sken solen. Den stack Svante 
i ögonen och han vaknade med ett 
ryck. Kanoten var hans första tanke. 
Svante flög upp ur sängen eller tänk
te flyga. Det slutade rätt snöpligt. 
Han hade trasslat in sig i lakanet och 
hamnade med en duns på golvet. Ir
riterad sprattlade han sig ur lakanet. 
Mamma stod i dörren:

— Är du redan uppe, Svante? Det 
var bra, annars brukar du minsann 
sova till tio om rnornarna. Klockan 
är bara halv åtta.

— Ur vägen! Jag har bråttom. Jag 
måste ut till kanoten.

Mamma fångade in honom.
— Sakta i backarna, min lilla gub

be. Först ska du tvätta 3ig, sedan kan 
du hjälpa mig att duka fram frukost
en.

Svante protesterade:
— Men jag ska ju bada, inte be

höver jag tvätta mig då.
— Du kan åtminstone gnugga söm

nen ur ögonen.
Hon tog honom i håret:
— Marsch in i badrummet! Men, 

vad är det du har i håret? Tuggum
mi! Hur ska vi få bort det?

Svante kom ihåg att han inte ha
de tagit ur det ur munnen föregåen
de kväll:

— Äsch, det går nog bort med ti
den. Men det gillade visst inte mam
ma.

— Jag ska ta bort det med vat
ten, bättrade han på, det går nog 
fort. Men det gjorde det inte. Tugg- 
gummit satt som berg. Han blev 
tvungen att be om mammas hjälp. 
Det gjorde ordentligt ont innan det 
var borta.

Sedan var det att klä på sig. Han 
följde mamma ner i köket. Det var 
så det kröp i kroppen. Nu måste han 
snart få paddla ut. Men där bedrog 
han sig. Först var det dukning. Han 
var arg, men mamma var envis. Just 
som han gick med en karott gröt 
snubblade han och trillade. Gröt och 
porslins-skärvor över hela golvet +  
i pappas tofflor. Ni kan själv räkna 
ut vad han sa när han kom ner i 
köket om en stund. Men, det hoppar 
vi över.

Äntligen var då Svante iväg. Han 
rusade efter stranden, såg inte en rot

som låg ivägen utan trillade och skra
pade ena knät. Aj, vad det gjorde 
ont. Han var visst förföljd av otur 
idag. Haltande kom han ner till stran
den och kanoten. Men nu glömde 
han knät. Snabbt tog han loss kano
ten och sköt ut den. Svante hoppade 
ut i den och for av farten ut några 
meter. Då kom Svante ihåg paddeln. 
Ilsken vadade han tillbaka. Så, nu 
var han äntligen iväg. Svante tog någ
ra paddeltag. Plötsligt hörde han nå
gon ropa bakom sig:

— Kom tillbaka! Du har glömt 
något. Man måste ha flytväst på sig. 
Svante paddlade sakta tillbaka. Poj
ken satte på honom flytvästen. Svan
te mumlade ett tack, och hoppade 
ner i kanoten. Drev den med några 
kraftiga årtag bort från bryggan och 
oturen. Trodde han ja. Han paddla
de i flera timmar. Himlen var blå, 
med små vita ulliga moln. Vid syn
randen gled ett litet grått, sött moln 
upp, men snart bredde det ut sig allt
mer. Nu förstod Svante att det var 
allvar. Plötsligt började det blåsa. 
Svante paddlade för livet. Var han 
på rätt väg? Han visste inte. Molnen 
täckte nu hela himlen. Svante padd
lade. Det var riktig storm. Vågorna 
växte alltmer. Svante paddlade. Plöts
ligt kom en jättevåg som välte ka
noten. Svante kom under ytan odh 
slogs av vågen halvt sanslös. Tack 
vare flytvästen flöt han upp. Han 
började hosta. En redig kallsup hade 
han fått. Kanoten låg och drev några 
meter från honom. Han simmade 
fram till den, och försökte vända den 
rätt igen. Men han orkade inte själv. 
Kläderna var blöta och tyngde. Svan
te sparkade av sig skorna. De sjönk. Så 
där skulle jag också ha sjunkit om 
jag inte hade haft flytvästen, tänkte 
han. En båtsignal hördes till höger 
om honom. En båt! Svante skrek och 
viftade. En man på båtens däck stod 
odh tittade i en kikare.

— Titta, det flyter något på ha
vet där borta. Nu viftar det. Det är 
en pojke och en kanot! Full fart mot 
dem. Snart hissades Svante och hans 
kanot ombord. Kaptenen på båten 
skjutsade hem Svante. Där togs han 
emot av mamma och pappa. Mamma 
grät och pappa kramade om honom.

— Vi tänkte du ville bli hjälpreda 
hos Neptun, sa pappa och försökte 
le.

Agneta Larsson, 
åk 6

★  Gynna 
^ Skoltidningens 
ic  annonsörer!
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VÅRFÅGLAR

Nu har flyttfåglarna äntligen kom
mit. Stararna har redan lagt beslag 
på en del holkar. En morgon när jag 
var ute och tittade på fåglar, såg jag 
en blå kärrhök. Först trodde jag, att 
det var en fiskmås, men när den kom 
närmare, så hade den vingpennor som 
en vråk eller kärrhök. Den hade svar
ta vingspetsar, ganska bred och lång 
stjärt och längsfläckar ut med magen. 
Den hade blågrå mage. Men jag har 
också sett alla trastar som brukar va
ra här och många andra fåglar. I mi
na holkar har några starar varit, men 
gråsparvarna och pilfinkarna har lagt 
beslag på några, men om stararna får 
ont om boplatser så motar de väl bort 
sparvarna.

Stefan Eldh, 
åk 3

PÅ KONSTÅKNINGS-VM I 
COLORADO SPRINGS

Vi skall titta på damernas friåk
ning.

Just nu sitter vi på den höga läkta
ren i Colorado Springs stora ishall. 
Det surrar av folk som pratar och av 
högtalaren.

Nu kommer en flicka från Canada 
In. Hon möts av stora applåder från 
2500 åskådare.

— Du, säger Ulla, nu skall hon gö
ra en dubbel luts. När flickan skulle 
göra nedslaget missade hon och satte 
den icke väntade rovan på isen.

Men hon var strax uppe igen. Trots 
rovan fick hon höga poäng och dela
de en fjärdeplats med Diana Wember 
från USA.

När alla hade åkt färdigt förstod 
vi mycket väl vem som vunnit. Gab-

k  a r [ - F r e d in K
Annika Spännar 

åk 3

ORSA SKOLTIDNING

Åk 6 
Diger
berget

Bakre raden från 
vänster:
Lennart Lindh, 
Gösta Granholm 
2:a raden bakifrån: 
Christina Bastman, 
Christer Borbos, 
Margareta Thurén. 
3:e raden bakifrån: 
Agneta Rehn, 
Bengt-Åke Hansson, 
Peter Carlström. 
Främre raden: 
Sven-Åke Hansson, 
Elisabeth Rahm, 
Claes Borbos,
Lars Stenberg. 
Lärare: Sven Lilja.

rielle Sayfert från Östtyskland vann 
VM även förra året.

Nu ska prisutdelningen börja och 
röda mattan rullas ut. Sen måste vi

Plötsligt börjar alla applådera, för 
nu kommer segrarinnan in på isen.

Alla medaljörerna står nu på pris
pallen och de har fått medaljerna i

vänta ett tag på medaljörerna. Natio
nalsångerna spelas upp, sedan kom
mer trean en amerikanska in, sedan 
tvåan, ryskan.

ett sidenband runt halsen.
Eva Gustavsson, 

åk 5

Asplunds
BOKBINDERI
Adress: Beckmans Tryckeri AB 

Tel. 402 47

Rekommenderas!

VÄGEN TILL KÖRKORTET
bäst genom

Orsa Trafikskola
-  Inge Nyman -

Tel. 406 85, Orsa 

Teori tis- och torsdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Hans Peterson T i l l  Eder t jä n s t  1

Studebaker H o len  och M ässbacken

Peugeot W i k n e r s  E f t r .
Älvgatan 62 Holen, tel. 440 02
MORA, tel. 100 00 Mässbacken, tel. 500 42

B e n g t S S O I lS  b e g r a v n i n g s b y r å

Orsa Tel. 403 23, Vångsgärde 443 66

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen
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ORSA SKOLTIDNING

ANDERS MAS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 5$ Fönsterglas 

Inramningar

EN DAG I SKOLAN
Första -timmen hade vi läsning och 

andra timmen hade vi räkning. Sen 
gick vi och åt makaroner och fröken 
tycker jag om. Jag tycker att det ska 
vara vakter på frukostrasten, för det 
är då det händer saker. Jag tycker 
inte att det är roligt att vara sjuk 
och vara borta från skolan.

Åsa Lindberg, 
åk 1

I DAG ÄR DET VÅR
I dag är det vår,
en vårkväll,
en vårkväll i april.
Snödroppen sover.
Allt är lugnt och tyst.
Sjön ligger spegel-blank.
Månen lyser.
Allt är tyst.

Ingela Larsson, 
åk 1

OLOF TOMTAND
Jag heter Olof Tomtand och är vi

king. Mitt yrke är dräng. Nu ska jag 
berätta för dig, vad som hände för 
inte så länge sen.

Det var så, att jag vaknade en mor
gon och kände lukten av stekt fisk 
från elden. Där satt frun och stekte 
fisk. Det var en underbar morgon.

Men plötsligt hörde man ett krigs- 
tjut. Det var Oxenstjärna som kom. 
Vi var snabbt på benen och försvara
de oss. De kom över sundet. Det blev 
en kort strid, och de flydde ganska 
snart och sprang för glatta livet. Ef
ter en stund dog ljudet av deras fot
ter bort. Då gick vi in och fick stekt 
fisk.

Mats Köpman 
åk 4

KNATTEN OCH TRATTEN
När vårens vind den susar 
och havet liksom brusar 
då kommer där två kusar.
Den ena heter Knatten 
den andra heter Tratten, 
de äter sand på stranden 
de stannade vid hamnen.

Lars-Erik Bäcker, åk 2

DEN GÅNGEN SKRATTADE JAG
Vi åkte till Liseberg och gick in i 

Lustiga Huset. Först när vi kom in, 
var det alldeles mörkt. Plötsligt snur
rade man runt på en skiva, och kjolen 
åkte opp. När vi kom in i andra rum
met, var det en massa speglar. Det 
roligaste var nog, när man kom in i 
ett rum, som var fyrkantigt. Då bör
jade rummet gunga och man ramla
de omkull. Allra sist kom man in i en 
labyrint med glasgångar, så att man 
inte såg, var man gick. Pappa smäll
de pannan i och fick en stor bula. Då 
skrattade jag.

Katarina Blom, åk 4

Modern hårvård 
i färg och form

Tel. 402 08

MORS DAGS blommor 

Glöm ej konfirmanderna!

Dagligen färska årstidens 
blommor

Levenius
Blomsterhandel

Orsa, tel. 400 92

Handla 
nu som alltid 
hos

Ohlins 
Möbler AB
Tel. 405 64

- I ropet mer och mer -
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F RE 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.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik 
Tel. 500 37 - Mässbacken

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D 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

Ljusets kapell Forts, från sid. 2.
A

Under Kristusbilden står också ett 
stort ljus, liknande ”påskljuset”, som 
i många kyrkor tändes, när uppstån
delsens evangelium läses och påsk
psalmen sjunges: ”Vad ljus över grif- 
ten! Han lever, o fröjd!”

Den grovhuggna väggen kan också 
sägas symbolisera vår jordiska tillva
ro, som ofta kan te sig hård och karg. 
Men väggen är genombruten av en 
springa, vars kanter är överdragna 
med guld, där ljuset brytes och re
flekteras. Det är en bild av den eviga 
världen, som vanligen är dold för vå
ra ögon men vars strålar bryter in i 
vår jordiska verklighet. Där kommer 
Kristus emot oss som den levande 
Herren. Hans ord gäller ännu: ”Jag 
är världens ljus; den som följer mig, 
han skall förvisso icke vandra i mörk
ret, utan skall hava livets ljus”.

Några har undrat över att Kristus
gestalten inte har några tydligt ut
formade anletsdrag. Men ingen vet 
ju ändå säkert, hur Jesus såg ut. Och 
läser vi evangeliernas skildringar av 
lärjungarnas möte med den Uppstånd- 
ne, så finner vi att inte heller de utan 
vidare i honom kände igen den Mäs
tare, som de vandrat tillsammans 
med. Det var hålen efter spikarna i 
hans händer, som övertygade dem om 
att det var den korsfäste, som kom 
emot dem i en ny gestalt. Dessa kän
nemärken är också tydligt skönjbara 
i Erik Sands Kristusbild, som i sin 
strama enkelhet utstrålar ljus och har
moni.

Till sommaren väntar vi på att 
kapellet skall få en riktig piporgel. 
Den är just nu under arbete på Linde
grens orgelbyggeri i Göteborg. Orgeln 
får sju stämmor, fördelade på två 
manualer och pedal. För orgelvänner 
kan det vara av intresse att få ta del 
av dispositionen, som i huvudsak föl
jer ett av musikdirektör Erik Görans
son och civilingenjör Sven Hasmats 
uppgjort förslag:

Manual I: Rörfljöt 8', Principal 4'.
Manual II: Spetsgamba 8', Gedackt 

4', Waldflöjt 2', Kvinta 1 1/3'.
Pedal: Subbas 16'.
Med den orgelns hjälp skall psal

mens ord förverkligas också i ”Lju
sets kapell” :

”Genom ljusa 
valv skall brusa 
påskkoralers jubelsvall.”

Tore Östlund

Beckmans Tryckeri AB

Tel. 402 47

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00— 17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

+ Gynna

★  Skoltidningens

★  annonsörer!

ANLITA VVS- 
FACKMAN NEH

= WESSTRÖMS
rö r le d n in g s  a b  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel
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CJSkolnytt
Simundervisningen
har under en lång följd av år skötts 
av Orsa idrottsförening med bidrag 
från skolstyrelsen. Enligt nytt beslut 
skall simundervisningen fr.o.m. kom
mande sommar handhas av fritids
bolaget, som ju svarar för alla andra 
aktiviteter omkring fritidsområdets 
simbassänger.

Modern bandelsundervisning 
ska det bli på yrkesskolan. Ett klass
rum för handelsskolan ska ändras om 
till ”kontorslandskap”, så att varje 
elev får eget skrivbord med kontors
maskinutrustning.

Hembygdsboken ”Orsa” 
som i många år använts vid under
visningen i årskurs 3 i form av du
plicerade lösblad, ska enligt beslut av 
skolstyrelsen tryckas.

Elevstugan vid gymnasiet 
är nu upptimrad. Den ser riktigt fin 
ut. Det virke Orsa jordägare har 
skänkt till byggnaden var av prima 
kvalitet, äkta kärnvirke, och arbetet 
har utförts på ett utmärkt sätt av An
ders Hed från Våmhus och hans med
hjälpare. Nu ska stommen stå och 
torka en tid, men redan i slutet av 
sommaren ska arbetet med inredning
en påbörjas.

Lovdagarna
nästa läsår blir fredagen 31 okt., vec
kan 23—27 febr. (sportlov), måndag 
23 mars—torsdag 26 mars (påsklov) 
samt fredag den 8 maj.

Dessutom skall tid för ytterligare 
en lovdag bestämmas senare.

Betyg
i uppförande och ordning får inte 
högstadiets elever denna vårtermin. 
Detsamma gäller realskolan utom 
ifråga om examens- eller avgångsbe
tyg-
Skolorganisationen

Förste rektor har uppgjort följan
de förslag till klassavdelningar nästa 
läsår:

ORSA SKOLTIDNING___________

Orsaskolan 10 A
„ spec. 1 Bl

Kyrkbyn 12 Aa
„ spec. 2 B1 + lb

Trunna 1 b
Hansjö 2 Bl +  lb
Digerberget 6 Aa
Stackmora 2 B1 + lb
Kallmora 1 B1 + lb
Skattungbyn 1 Bl

Upplaga 1.600 ex.

Ny matsedel
för skolbarnsbespisningarna har nu 
antagits av skolstyrelsen. Den upptar 
bl.a. flera rätter med rent kött än den 
tidigare.

Nästa läsår
börjar den 22 aug., och höstterminen 
slutar 21 dec. Vårterminen omfattar 
tiden 8 jan.—14 juni.

Rökruta vid Orsaskolan 
har under vårterminen diskuterats av 
både elever, lärare och föräldrar. 
Ärendet har nu kommit till skolsty
relsen, som dock beslutat uppskjuta 
sitt ställningstagande, tills skolan
läggningen är färdig, elevrummen 
ordnats o.s.v. ”Att med utgångspunkt 
från innevarande ur flera synpunk
ter besvärliga övergångsår fatta ett 
beslut, måste anses olämpligt”, säger 
skolstyrelsen.

Orsaskolan
Arbetena har fortgått efter beräk

ningarna. Gamla realskolans och gam
la gymnastikhusets ombyggnad samt 
sammanbindningsbyggnaden mellan 
de olika byggnadskropparna blir sä

Advokaten 
Curt Carlström

M O R A
Kyrkogatan 6

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

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1969

kert färdiga till höstterminens bör
jan. Beträffande gymnastikbyggna
den dröjer det kanske någon månad 
inpå terminen, innan den kan tas i 
bruk. Och först då kan skolanlägg
ningen börja fungera riktigt bra.

Kommunala stipendierna
Då ytterligare en del elevkatego- 

rier numera kan få statliga studie
medel i st.f. statlig studiehjälp, har det 
blivit nödvändigt att göra en över
syn av gällande bestämmelser för 
kommunala studiebidrag. Elever vid 
sjuksköterskeskolor erhåller numera 
ingen som helst lön under utbild
ningstiden men får statliga studieme
del. § 7 i de kommunala bestämmel
serna har alltså ingen täckning nume
ra. Elever vid skolor för utbildning 
av laboratorieassistenter m.fl. får ock
så numera statliga studiemedel.

Skolstyrelsen har till fullmäktige 
överlämnat förslag till nya bestäm
melser. I förslaget ingår även en höj
ning av beloppen med 50 °/o samt fria 
läroböcker för elever vid folkhögsko-

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 159 —  22 maj 1969 
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