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Utdrag ur

I gångna tider ägde kyrkorådet att 
efter anmälan av fjärdingsmannen 
döma eller hänvisa till häradsrätten 
de, som gjort sig skyldiga till någon 
förseelse mot gällande lag och förord
ning. Att såväl tiderna som lagarna 
voro hårda torde följande axplock ur 
protokollen tydligt visa.

1807 4.10
Uppropades Hustru Anna Olsdotter 

från Mickelvål, hvilken war angifven 
för, att hafva mjölkat andras getter. 
Wid tillfrågan derom tillstod hon wäl 
att så var men föregaf derjämte att 
hon mente dessa kreatur warit till
hörande Åberga-borna, och att hon 
sålunda trodde sig hafva gort väl, 
emedan de för aflägsenhetens skull 
icke till afton skulle kunna nå sina 
egare. Men Kyrkovagtaren Jönses Eric 
Olsson och flera, som bodde i bylag 
med hänne angåfvo, att det war de
ras getter, som blifvit mjölkade, att 
hon för dem hade måst tillstå sitt 
brott och äfven erbjudit at igengifva 
mjölken. Widare anfördes, att hon 
äfven d. 26 Augusti hade mjölkat sin 
Svärfaders Ko, men detta wllle hon 
ingalunda erkänna förrän skäl och 
wittnen dertill kunde göra henne sa
ker.

Derpå uppläste Herr Prosten utav 
Sverges rikes lag Missgernings Bal- 
kens 43 cap. 4 par. och all widare om- 
pröfning i detta mål öfverlemnades 
den Wällofliga Häradsrätten.

»Uppropades Eric Nilsson hwilken 
den 7: de Söndagen post Trinitatis el
ler d. 12 juli hade om morgonen i 
stället för att gå till Kyrkan, tillika 
med sin hustru farit till fäbodarna. 
Wid tillfrågan om så var, nekade han 
icke dertill men föregaf, att han hade 
trott, det hafva warit fredag, wid när
mare undersökning trodde han det 
hafva warit Lördag o. s. v. I Bystäm
man hade han först ursäktat sitt för
hållande genom onda exempels anfö
rande etc. Hassa Jon Larsson hade 
sett honom fara bort just wid den 
tiden folket skulle gå till Kyrkan.»

Detta mål hänsköts till härads
rätten.

Vidare »förekallades en soldathust
ru Kjerstin Hansdotter samt dess son 
i Wångsgerde. Den förre utaf Byns 
Uppsyningsman anklagad för att haf
va snattat hö m. m. den sednare för 
att hafva uppryckt Ertris.

Wid undersökningen härom, intyga

Utdrag ur Orsa Kyrkoråds protokoll
de Bältar Olof Persson i Wångsger
de, att han hade sett förenämnda 
hustru Kjerstin Hansdotter rifva hö 
utaf en höstack, tillhörig Gubb-gossar- 
na. Detsamma bestyrkte äfven West 
Kjerstin Persdotter ibm. (därsamman- 
städes) Likaledes hade Brucks Per 
Persson i ofvannämnde by en gång 
blifvit warse att hon snuggat (repat) 
opp gräs i ett änge m. m. Byamännen 
anförde vidare att hon brukade gå 
omkring i gårdarna, stå utan för 
fönster och dörrar och lyssna efter 
hvad hännes grannar säga för att se
dermera gifva ämnen till trätor och 
oenighet.

Rörande sonen Anders (13 år) an
förde Wost Kjerstin Persdotter, att 
hon sett honom under l:a Kjölveckan 
omkring d. 17 juli upprifva Ertris på 
en åker, som kallades Sandkitten. Wost 
Hans Ersson hade wid underrättelse 
om Gossens förhållande frågat honom 
om det war sant, att han hade upp
tagit Ertriset, hvarpå han svarat ja 
och börjat gråta men hans moder 
bedt honom laga sig ut.

Löf Kjerstin intygade äfven angåen
de förenämnda Gosse att hon under 
samma dag, som han skall hafva upp
ryckt Ertriset sett honom släppa get
ter att beta i ett änge i stället för 
att gå till skogs med dem. På tillfrå
gan af Kyrkorådet om han nu wid- 
gick sanningen af dessa honom gor- 
da beskyllningar svarade han korte- 
ligen med en öfverlagd fräckhet — 
Det var lögn det lög ni o. s. v.»

Kyrkorådet resolverade:
»att alldenstund hustru Kjerstin

U p p v a k t a  MO R
meti en av

goda

T Å R T O R
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Hansdotter fulleligen är bevist, att 
hafva borttagit hö olofligen utaf en 
annans höstack, Kommer hon följan
de söndag att sitta i Stocken med en 
hötapp i förklädet och dess Son lika
ledes öfverbevisad att på en annans 
åker hafva uppryckt Ertris, att äfven 
följande Söndag undergå samma straff 
och hålla en Ertruska i handen».

1817 7.9
Tio år senare d. 7 september 1817 

höll kyrkorådet sammanträde i Skatt
unge kapell, då:

»På angivelse av fjärdingsmannen 
Stigpers Anders Andersson i Skatt- 
ungbyn widgick unga Pigan Kerstin 
Jonsdotter därstädes att hon förlidne 
Påskvecka, uti den så kallade Lid- 
qvarnen tillgripit 2 ne göpnar (göp- 
ne 1 gäpne -  det mått eller skål som 
bildas av båda händerna) af det Korn 
som tillhörigt Blicko Eric Larsson i 
Skattungbyn, der war insatt att ma
las.

På nämnde fjerdingsmans angifvel- 
se och intygan af Drängen Bengts E- 
ric Hansson i Skattungbyn bekände 
äfven Pigan Kerstin Ersdotter från 
samma By, att hon för ett år i wå- 
ras sedan lagt sig till mjöl i Qvarnen 
tillhörigt Pigan Svälas Brita Ersdot
ter derstädes, men huru mycket kun
de ej utrönas.

Flickan Kerstin Andersdotter om
kring 10 år gammal tillstod att hon 
snattat Kålrötter ifrån Mårtspers Jon 
Andersson i Skattungbyn samt äfven 
i Rutbergs fäbodar tagit flöter ur en 
Kärna tillhörig Bogglofva Anders An
dersson derstädes alt i slutet af näst 
förflutne Juli månad.

Ytterligare en Piga Kerstin Ersdot
ter, hvilken nu icke war närvarande, 
hade sjelf tillstådt för fjerdingsman- 
nen Stigpers Anders Andersson och 
genom gamla Hammarens Enka Ker
stin Gustafsdotter såsom åsyna witt- 
ne, ännu widare öfvertygad, att hon 
tagit mjöl i qvarnen så mycket att 
hon deraf på glöden gräddat tre bul
lar bröd».

Sedan kyrkorådet övervägt saken 
beslöts att de av flickorna som voro 
under 15 år av sina föräldrar i fjer- 
dingsmannens närvaro skulle agas med 
ris, de övriga »skulle genom Läns
mans försorg till wärdslig rätt be
fordras».

N.N.
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"POJKBYN" I HORNBERGA

Om ni vill se 12—14 års pojkar laga 
mat åt 40—50 personer, diska jätte
diskar och skura köksgolv, medan de 
glatt skråla »When the saints» eller 
andra populära bitar, så skall ni kom
ma till Hamregården i Hornberga, 
när det är läger där. Nu är det ju 
så, att diskning och golvskurning van
ligtvis inte hör till det roligaste, och 
det är inte alls säkert, att de här poj
karna hjälper till med samma glada 
humör i sina hem i Uppsala, men här 
uppe i Hornberga har pojkarna lik
som ett alldeles eget litet samhälle, 
som de själva ha byggt upp, och där 
de måste göra allt arbete själva — 
också det tråkiga — för det finns helt 
enkelt ingen annan vuxen än jag på 
lägren, och sedan de fått litet tips 
av mig hur de skall bära sig åt, får 
de klara av allt på egen hand. Redan 
från början vill jag tala om, att det 
absolut inte är några särskilt märk
värdiga eller duktiga pojkar som kom
mer hit upp — åtskilliga är nog tvärt
om besvärliga hemma och i skolan, 
eller kommer från besvärliga hem, och 
det kan nog hända att någon miss
sköter sig också här uppe, men det 
har visat sig, att när man litar p i 
dem och ger dem stora och svåra 
uppgifter och mycket ansvar, så lik
som växer de, och gör sitt allra, allra 
bästa, och det är inte så litet de kan 
åstadkomma när de vill och tycker 
det är roligt! Däremot är de väldigt 
högljudda, men det gör inte så myc
ket, för här i Hornberga är det långt 
mellan gårdarna, och våra grannar 
är så snälla, att de brukar säga när 
vi far: »Så synd att ni skall resa — 
det blir så tyst när ni har farit!»

Det var på jullovet 1946 jag börja
de med läger i Hornberga för pojkar 
från skolor i Uppsala. Det första läg
ret började litet underligt — alla blev 
matförgiftade den första natten av 
en gammal svagdricka, men sedan al
la blivit friska, blev lägret väldigt trev
ligt. Efter det lägret har vi haft över 
hundra andra här uppe. De första 
åren höll vi till i Hornberga gamla 
skola, men våren 1949 lyckades jag 
tigga och låna ihop litet pengar av 
intresserade föräldrar, så att vi kun
de köpa en egen liten tomt med en

stuga på åt våra läger. Det lustiga 
med stugan var, att den aldrig blivit 
färdigbyggd. Någon hade för länge
sedan börjat bygga huset, men aldrig 
fått det färdigt, utan det bestod lik
som bara av en stomme och ett skal. 
De första sommarlägren efter köpet 
vinterbonade vi stugan och inredde 
sovrum, och det visade sig, att ingen
ting av vad vi förut gjort på lägren 
var så roligt som att få snickra och 
måla på vår egen lägerstuga. En som
mar grävde vi med våra grannars 
hjälp en halvkilometerlång vattenled
ning från berget ned till stugan, en 
annan sommar timrade vi upp och 
inredde några timmerstugor, som vi 
fått köpa billigt. Trots de nya stugor
na blev det snart för trångt på lägren, 
för allt fler och fler pojkar ville kom
ma upp, och därför murade vi för tre 
år sedan upp en ganska stor tillbygg
nad till den första stugan, och i den 
tillbyggnaden har vi på de senaste 
lägren inrett bastu och tvättrum, 
tambur, sjukrum och matsal, och när 
vi får råd, skall vi också göra iord
ning ett nytt kök bredvid matsalen. 
Som jag sade tidigare, gör pojkarna 
allt arbete själva — det är nästan ba
ra elinstallation och rörmokeri som vi 
varit tvungna att sätta bort. Var och 
en som är med på lägren får betala 
för sig om han kan, men lägeravgif
terna räcker nästan bara till mat och 
värme och sådant. Att vi kunnat köpa 
material att bygga av, beror på att 
vi fått gåvor från intresserade föräld
rar, firmor och från Röda Korset i 
Uppsala och ett rejält anslag av Orsa 
kommun till vattenledningsinstallatio- 
nen.

Nu är det ju klart, att pojkarna inte 
bara bygger på lägren. Det finns ju 
andra jobb, som måste göras, som 
t. ex. köksarbete, städning och eld
ning. När vi är lediga far vi på ut
färder, badar, ordnar tävlingar och le
kar, har lägerbål med spökhistorier 
och slutar dagen med kvällspsalm. 
Många av er har kanske sett vår gam
la trivsamma Volvodroska eller pap
pas Volvo-Duett rulla förbi på Orsa- 
vägarna, proppfull med ungar på väg 
mot äventyr eller mot samhället, där 
vi brukar gå på kondis, titta på kyr-

”Pojkbyns” allt i allo, 
Olle Hambraeus

kan och dess fina orgel, eller på de 
stora ångloken — för sådana har poj
karna aldrig sett förut, för i Uppsala 
finns det bara tråkiga elektriska lok- 
»lådor».

Om jag lyckas tigga ihop tillräck
ligt med pengar till sommaren, skall 
vi sätta upp ett par små stugor till 
här uppe i Hornberga, för allt fler vill 
komma med på lägren, och vi måste 
få plats till dem. Hittills har över tu
sen pojkar varit här på läger, och 
det kommer nog bara fler och fler, 
så att den lilla byn Hornberga som 
väl alla för några år sedan trodde 
skulle dö ut, får nog leva än ett bra 
tag! Det är bara synd att byns vack
ra ängar och åkrar får växa igen — 
snart blir hela byn ett enda busk
snår. Men vad tiden lider blir det väl 
någon bot även mot det.

Om något år, när jag blivit färdig 
med studierna och prästvigts, tänker 
jag slå mig ner häruppe för alltid, 
och sedan skall det nog inte stå så 
länge på, innan vi fått upp ännu fler 
små stugor och ett litet träkapell. Då 
skall det nämligen bli verksamhet i 
Hamregården hela året runt. Läger 
kan vi ju bara ha när skolorna har 
lov, men däremellan skall anläggnin
garna brukas ungefär som en liten 
stiftsgård, där vi skall ta hand om 
vuxna människor, som det av en eller 
annan anledning är synd om, och 
som behöver hjälp, tröst och upp
muntran för att komma i balans igen. 
Men hur det arbetet skall gå till är 
en annan historia, som ni kanske får 
läsa om en annan gång.

Olle Hambraeus
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O llt
ska wa fint 
tast sumårn 
l > i  .  .  .

Lcskrippär,
Munnå, Falla, 
Sturkullor ö 
Sturpöjkär -

a öllöm a wi taj cm 
nikladi sö i sö fino att 
ed görn’t tä beskriwa. 
Ni sku kum in ö sjå o 
dem. Ajta fär tä skrita 
sö a wi onärt mitji tä 
vela ajti ö dem sö tjep 
klädi innå dem a sitt 
wen wi åm tä bjoda fo 
öngör si.

E kwöstör assint tä sjå 
ö int bi Ni twundjigör 
tä tjepa men kumi en
do in a wöss dö ed bi 
frågan um klädi.

Aug. Larsson
KB, Orsa
Manufaktur, Dam- och 
Herrekipering — Tel. 4C0 21

Sjunde k la sse n  i K a llm o ra
Främre raden fr. v. Jan Erik Bältare, Åke Wiström, Mats Kamer, In

gemar Hansson, Sonja Persson, Mildred Kans.
Bortre raden fr. v. Alf Eriksson, Maj Andersson, Anita Östlund, lä

rarinnan fru Mårts Dagmar Hansson, Maj Britt Jonsson, Els-Britt Staf- 
fas, Lars-Olof Lindgren.

C h a r k  ut e r iv a r  or
med kvalitet finner Ni hos 

o

Abergs
S l a k t e r i  AB,  Or s a

ska’ folk ha”
Carl A. Pettersson 

Orsa

NylT från musikskolan
Musikpremier

Vid musikskolans avslutning i år, 
utdelades premier till två avgående 
elever, Kerstin Bilar och Åke Berg, 
båda från Skattungbyn. De har båda 
uppnått stor färdighet på sina instru
ment fiol resp. flöjt, och de har ock
så visat sitt stora intresse för musi
ken genom att medverka vid olika 
musikevenemang i skolan och sin 
hemby. Vi önskar dem lycka till!

Musikdiplom III
Här presenteras de elever i musik

skolan, som med flit och intresse del
tagit i undervisningen i fem år ef
ter tonettexamen och som därför fått 
diplom III
40 Sven Erik Lilja
41 Anders Bäckar
42 Margareta Sjödin 
13 Ingrid Eriksson 
44 Lars Svensson
15 Birgitta Östlund
46 Lisbet Olsson
47 Mona Eriksson

Tonettexamen
Här fortsätter uppräkningen på ele

ver som klarst av tonettprovet och 
därför får diplom I:
523 Ingemar Wassberg, Kyrkbyn 5 B.
524 Jan Erik Eriksson, Hansjö 4
525 Annette Wilhelmsson, Hansjö 4.
526 Ing-Marie Tåli, Kallmora 5.
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”OM GROPAR UPPSTÅ I VÄGBANAN . . . ”
På våren står som ni alla vet gro

parna u p p  i vägbanan! Av gammalt 
lär det vid sådana tillfällen ha varit 
så, att »länsmannen skulle lägga sig 
däri, och konungens befallningshafvan- 
de hålla sin hand däröfver».

Nu låter det så här .. .
. . .  Läns väg 300: sträckan Orsa—

Noppikoski avstängd för lastbilstrafik.
Där fick hela Sverige veta, att vi 

Orsa-bor helst bör placera oss i per
sonbil, om vi ämnar oss upp i finn
marken. Vem har nu hittat på det 
här? — Bäst att tala med chefen för 
vägväsendet här i trakten, vägmästare 
Långström.

Så där. Nu har ni bakgrunden till 
att jag helt apropå sitter med i väg- 
mästarns pärlgrå Volvo på en av hans 
dagliga inspektionsturer i tjälloss- 
ningstid.

— Det är en bråd tid för oss väg- 
folk så här års, säger han, medan vi 
rullar söderut på väg mot Mora. Och 
den saken förstår ju även den, som 
bara har att ordna, så folk kan gå 
torrskodda fram till ens egen dörr 
Just i snösmältningen.

— Inspektionsområdet är ganska 
stort. Det sträcker sig från Bergkarlås- 
kurvan i söder och ända upp till Häl
singe-gränsen vid Finsthögst i nord
ost. Ja, det omfattar i Orsa och Ore 
socknar en sammanlagd väglängd av 
360 km — lika långt som vägen Orsa— 
Stockholm. Huvudsakligen är det 
grusvägar, men vi menar inom de 
närmaste åren få öka ut den per
manentade delen av vägnätet med 
ytterligare några sträckor. Till den 
nuvarande sträckningen bortom Emå- 
dalen — 23 km — kommer sträckorna 
Orsa—Mora, Orsa—Noppikoski samt 
en kilometerlång vägbit genom Furu
dal först ifråga. Genomfartsvägen från 
Mora och norrut kommer i samband 
därmed att få en helt ny sträckning 
från raksträckan bortom Hembygds
gården till raksträckan vid Kransbac
ken, varvid man för genomgångstrafi- 
ken slipper undan en del besvärliga 
järnvägsövergångar — för att nu inte 
tala om de kurvor, som vi ortsbor 
tydligen ska få ha alldeles för oss 
själva så småningom.

— Men se där! Det var inte den 
granna utsikten över en vårligt fager 
Orsa-sjö, som föranledde påpekandet. 
På väginspektionsfärd ser man näm
ligen mera av vägbana och dikeskan

ter än av skogar och blå berg. Bil
skeletten, som låg där i diket, skulle 
dock säkert dra till sig väl så mångas 
blickar som utsikten. — Vi vill, att 
alla främlingar ska få ett gott intryck 
av vår bygd, och därför ska det där 
skräpet bort. Saken är längesedan på
talad, men inte alla är snara att efter
komma vägmästarens order. Det hör 
nämligen till hans uppgifter att låta 
markägare veta sin plikt att städa 
ordentligt åtminstone intill de större 
turiststråken.

— Vägbanan är ju riktigt skaplig 
här. Men så kördes det också med 
väghyvel och grusbil hela dagen i går. 
Distriktet har 4 hyvlar i gång för 
jämnan nu på våren, och grus kör 
man med 5 egna bilar förutom en del 
lejda, när det är som mest behövligt. 
Men så kräver våra vägar också varje 
år mellan 12.000 och 15.000 m:‘ grus — 
det blir cirka 5.000 lastbilslass det! Och 
det mesta ska passera genom grus
krossen i Hansjö.

— Mycket arbete kräver renhållan
det av dikena, säger Långström, då vi 
i uppförsbacken mellan Bergkarlås och 
Risa ser resultatet av förra årets dik
ning med hjälp av vägskrapor. Utan 
rejäla diken blir vägen aldrig riktigt 
bra. Betänk sedan, att den sand, som 
vi i vinterns halka strör på vägarna, 
till största delen följer med smält
vattnet ner i dikena. De 2.000 lass 
sand, som vi den senaste vintern kört

ut, få vi säkert hämta upp igen!
— Att strö ut sanden på halkan är 

numera inte så besvärligt — kloka 
gubbar i Malung och Rättvik har 
konstruerat 3 av de 5 el-drivna sand- 
ningsapparater, som nu är i bruk här 
i distriktet. Med en sådan »kärra» 
bakom lastbilen klarar chauffören av 
sandningen helt på egen hand. Han 
får bara inte glömma, att det ska vara 
sand kvar på flaket! I de värsta bac
karna har man för övrigt placerat 
sandlådor, så om halkan kommer för 
plötsligt på, så kan den, som vill opp, 
själv skyffla på ett par spadar.

Sundbäck passeras. Förr visste man 
knappast, så orsabo man är, när man 
passerade igenom den ena eller andra 
byn. Men nu ska stockholmare, göte
borgare och annat utsocknes folk få 
lära sig både Maggås och Mickelvål 
— vi måste ju för skams skull hålla 
reda på deras Humlegård och Slotts
skog, så någon rättvisa ska det väl 
vara!

— Vi satte upp de här namnskyltar
na i fjol och ska väl komplettera med 
ytterligare några. När det gäller väg
skyltar, kan det ju vara på sin plats 
att be folk — smått eller stort — att 
låta märkena stå i fred. Ofta blir man 
ju tvungen rätta till vägvisarna och 
ibland to m  kosta på helt nya — det 
går så, när stackare, som inte kan ta 
vara på sig själva släpps ut i frihet 
utan förmyndare. Och förmyndarna
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brukar sällan komma och erbjuda be
talning för det ingalunda billiga kala
set!

Många gånger har jag stannat och 
beundrat utsikten från Turistvägen — 
den här gången fanns det god plats 
för bilen vid en av de två nyanlagda 
parkeringsplatserna. Två finns också 
i Skattungbyn, och vid alla fyra ska 
det hli papperspellar med det snaraste. 
Bara de allra slarvigaste turisterna 
ska i fortsättningen få en chans att 
lämna spår efter sig.

Så Åberga. Hur ska det gå med 
Åbjarbästa? Den står ju ännu kvar på 
sin plats, den ståtliga linden.

— Ja, utan tvivel utgör den en viss 
fara i trafiken. En buss går t ex inte 
fri under den, om den håller sig på 
sin kant på väg mot Skattungbyn. 
Men att ta bort hela byns vårdträd — 
det är inte roligt. Ytterst är det läns
styrelsen, som bestämmer — den som 
fridlyst trädet, bestämmer också dess 
slutliga öde. Det troliga är väl, att 
den stam, som lutar ut över vägen, 
måste fällas. På grund av röta kom
mer den annars säkert att falla om
kull av sig själv inom något år; må 
detta få vara en liten tröst för den, 
som det gör ont i, när yxan en dag tas 
fram. Huvudparten kommer nog att 
bli kvar.

— Vissna smågranar och småtallar 
på vägkanten gör sig inte bra mot 
den friska vårvegetationen. Men så 
har vi också i det här distriktet be
stämt oss för att en tid framöver på 
försök avstå från besprutning med 
vegetationsförstörande vätska. Buskar
na, som man vid besprutning vill bli 
kvitt, står ju ändå kvar, och fint blir 
det inte. Bra talat, eller hur?

— Kemikalier går nog åt ändå. Nu 
när som helst börjar dammet yra, och 
då är det tid strö ut klornatrium — 
en vara, som fatvis importeras från 
Belgien, och som vi föredrar framför 
den lut, som på andra håll användes. 
Ytskiktet bör dock ha den rätta be
skaffenheten, och av den anledningen 
tvingas vi ibland lägga ut lersträngar. 
Med hjälp av hyvlar jämnas dessa ut 
över vägen och ge god grund för

O R SA  SK O L T ID N IN G  ________________

saltet, som håller leran fuktig och 
binder ihop så väl, att en asfaltliknan- 
de beläggning blir följden. Årsför
brukningen är ganska stor — förra 
årets regnrika sommar krävde 450 ton 
salt. Sånt blir pengar. En beläggning 
av moravägen går på 400 kr per km 
— och det behövs minst två per som
mar!

— Vore det inte större idé att per
manenta?

— Nåjo, men det kostar ännu myc
ket mera pengar — c:a 19 kr per löp- 
meter för billigaste sorten. Bara för 
själva beläggningen. Ett enkelt skol
exempel i matematik att beräkna, vad 
15 km moraväg då skulle kosta. Men 
det ska bli! Kosta vad det kosta vill.

Allt eftersom inspektionsturen går 
vidare i det strålande vårvädret, av
slöjas ytterligare detaljer angående 
vägväsendets utformning och utveck
ling — kanske kan man få anledning 
återkomma till det någon gång i fram
tiden. Men när vägmästarn till sist 
lämnat av mig vid grinden, och jag 
såg honom försvinna runt närmaste 
hörn, slog det mig plötsligt — jag 
glömde ju fråga, vem som ytterst har 
ansvaret för avstängningen av länsväg 
300. Nåja, det spelar väl nu inte så 
förfärligt stor roll. Huvudsaken är ju, 
att vägen mår bra av medicinen. Och 
för den saken svarar säkert vår våg
mästare.

J. H—s.

R E N O V E R I N G
av cyklar, mopeder, mc utföres 

snabbt och förstklassigt.

B. S. Bälter
Cykel-& R ep.-verkstad Tel. 40711

En bra radio 
fordrar en god antenn.

För program II på FM och television 
behövs dessutom specialantenner. Ring 
oss för närmare upplysningar.

Vi föra allt i radio — bandinspe- 
lare -  bilradio — grammofonski
vor -  radiobatterier. Radioservice

Orsa Radio & TV
— Sven Ljunggård —

Tel. 401 50, bost. 403 83

G

Åbjarbästa
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N ya b ib lioteket i O re .

ÄNTLIGEN
För tre år sedan hade vi en biblio- 

teksartikel i Skoltidningen. I denna 
artikel framhölls, att Orsa står i abso
lut särklass, när det gäller biblioteks
lokaler. Alla större kommuner hade 
redan då skaffat sig lokaler för ett 
kommunalt bibliotek, och många små
socknar med omkring 2.000 inv. (t. ex. 
Siljansnäs) hade byggt fina biblioteks
lokaler.

Just då hade även biblioteksstyrel- 
sen i Orsa fått ritningar till biblioteks
lokaler godkända av Skolöverstyrelsen. 
(Nämnda lokaler ingick i den arkitekt
tävling, som ordnades år 1950 för 
uppförande av Kyrkbyns skola). Och 
skolstyrelsen och biblioteksstyrelsen 
hade föreslagit fullmäktige att gym
nastiksal och biblioteksbyggnad måtte 
uppföras som andra byggnadsetapp på 
skoltomten i Kyrkbyn.

Tre år har som sagt gått sedan dess. 
Ännu finns ingen biblioteksbyggnad i 
Orsa. Däremot har det i andra kom
muner gått framåt med lösningarna 
av bibliotekens lokalfrågor.

Mora t ex har i 12 år haft nya loka
ler i kommunalhuset. De blev i alla 
fall för små. Och i januari i år har de 
båda morakommunerna invigt nyin
redda lokaler. Som exempel på små 
kommuner kan vi ta vår granne i 
öster, Ore, som just hade fått ritningar 
godkända 1954. Nu står lokalerna fär
diga sedan mer än ett år. De ingår 
i det nyuppförda kommunalhuset och 
är utmärkta.

Varför har det då stått stilla i Orsa, 
så att vi snart bor i den enda kommun 
i länet, som inte har lokaler för ett 
kommunalt bibliotek?

Orsakerna är förstås flera. I första

BIBLIOTEK?
hand kanske man får nämna >gymna- 
siestriden». I varje fall beror nog inte 
dröjsmålet på motvilja mot bibliotek 
och bildningsarbete hos de styrande, 
även om det kanske beträffande som
liga — här i Orsa som i andra kom
muner — är lättare att väcka intresse 
för mera matnyttiga saker.

Nu har i alla fall kommunalfullmäk
tige fattat ett principbeslut, som vi 
hoppas ska betyda slutet på »biblio- 
teksmörkret».

Efter förslag av en av fullmäktige 
tillsatt investeringskommitté, som un
dersökt dels behovet av investeringar, 
dels de ekonomiska möjligheterna, har 
beslut fattats om följande investerings
plan för 5-årsperioden 1957—1961:
1) yrkesskolor;
2) bibliotek med administrationsloka- 

ler för skolan, varmbadhus;
3) samrealskolans utbyggnad etapp I; 
1) gymnastiksal i Kyrkbyn.

Det är som synes mycket som be
höver byggas i Orsa. I egenskap av 
yrkesskolornas inspektor är jag den 
förste att vitsorda det stora behovet 
av lokaler för yrkesundervisning. Jag 
hoppas uppriktigt, att sådana lokaler 
snart kan komma till stånd. — Det är 
väl också klart, att ett samhälle som 
Orsa borde ha ett varmbadhus. Trång
boddheten i samrealskolan erkännes, 
och gymnastiksal i Kyrkbyns skola är 
av hög angelägenhetsgrad.

Men jag vågar ändå påstå, att det 
inte finns något område, där Orsa är 
så efter andra kommuner och så efter 
sin tid som ifråga om bibliotekslokaler.

Vi har inte yrkesskola med deltids- 
undervisning, men det har inte många 

Forts, d sid. 15.

Alltid
nyrostat kaffe . . .

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

Till

MORS DAG
den 26 maj

DRICKSGLAS, 72 fac., V'2 ds. 1:50 
ASSIETTER, glas, »/a ds. . . 2: 50
KAFFEGODS, från >/2 ds. . 5: 25
VASER i stor sortering. 
KAFFESERVIS, 27 delar . . 42: 75 
BORDSSERVISER, 58 delar . 140: -

Specia laffären  i bosättning

Lindströms Bosättning
Orsa Tel. 407 61

Mindre besvär med

WASH and WEAR
”tvätta och bär”

Libos populära bildress finns nu i 
den förnämliga ’ 'tvätta-och-bär” - 
varan. — Ni har en dress som Ni

tvättar på kvällen, 
torkar över natten, 
tar på utan press.

Pris kr. 128: —

BefigltitcLs
-------O R S A --------

Tel. 400 05, Orsa
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Orsa Turistförening
Orsa Turistförening står väl rustad 

inför den kommande turistsäsongen. 
Ur den nyss utkomna styrelseberättel
sen saxa vi följande:

För reklamen har föreningen låtit 
trycka en ny upplaga i 10.000 ex. av 
broschyren och ett supplement på en
gelska i 1.000 ex. Det senare avsett 
för engelsktalande turister.

Upplysningsbyrån i Hotell Orsa, som 
i år öppnades den 20 juni, slutade sin 
verksamhet för säsongen den 20 au
gusti. Föreståndarinnorna, fröknarna 
Nilsson och Bäcker, meddelar, att 
kundtjänsten har varit betydligt liv
ligare i år än föregående år. De ny
startade finnmarksturerna rönte liv
lig efterfrågan, och rumsförmedlingen 
anlitades av ett hundratal flera per
soner i år än förra året nämligen 700. 
Det uppskattades särskilt, att rums
förmedlingen med hjälp av hotellets 
personal fungerade från kl. 7 på mor
gonen till kl. 23.30 på kvällen.

Väglapparna blir mer och mer upp
skattade. »Emåsjöturen» har förbru
kats, varför en omarbetad vägbeskriv
ning kommer att tryckas. I samar
bete med Orsa och Skattunge Fiske- 
vårdsförening kommer uppgifter om 
fiskevatten och var fiskekort kunna 
lösas att intagas. Under senare delen 
av året ha förarbetet för nya väg- 
lappar dels till Storstupet och Helve- 
tesfallet och dels över turistvägen 
verkställts.

På uppdrag av Orsa Kommunal
nämnd har turistföreningen företagit 
en inventering av tält- och camping
platser inom kommunen i syfte att 
åstadkomma bättre hygien och trivsel 
vid dessa och inkomma med förslag 
till lämpliga åtgärder. Härvid har 
framkommit, att camping förekommer 
vid Lisselhed, Stenberg, sjön Gäsen 
och Kransbacken. Underhandlingar 
har förts med markägare, men hit
tills har föreningen endast fått en 
markägares (Skidfrämjandet) tillstånd 
att ordna en tältplats. Denna kommer 
att ligga på Skidfrämjandets tomt på 
Digerberget och beräknas vara klar 
till sommaren. Problemet kommer att 
studeras vidare.

Vid olika tillfällen har önskemål 
framkommit om anläggande av mö
tesplatser vid turistvägen på Digerber
get. På förfrågan hos vågmästaren 
lämnades det beskedet, att vägförvalt- 
ningen hade ämnat anlägga två såda
na, men att vissa markägare voro 
ovilliga att lämna sitt medgivande. Fö-

S im sk o la n  i so m m a r
I sommar blir det simskola igen med 

samma lärare som i fjol, nämligen 
badmästare Gösta Karlsson och folk
skollärare Göran Johansson. Kurser
na hålles som vanligt på Ångbåts- 
udden.

Badmästare Karlsson börjar under
visa mer eller mindre avancerade ele-

reningen kontaktade då samtliga 
markägare och fick deras tillstånd. 
Mötesplatserna blevo klara strax före 
jul.

De på försök under sommaren an
ordnade bussturerna till finnmarken 
blevo livligt uppskattade såväl av orts
bor som av turister. Första turen mås
te två bussar insättas. Det var i för
sta hand resogäster, som utnyttjade 
dessa turer. Turerna kommer att fort
sättas och utökas.

På de kartor, som för närvarande 
finnas i handeln, saknas de flesta av 
de nya bilvägar, som byggts på finn
marken under de senaste åren. Gene- 
ralstabsbladet har emellertid nu blivit 
reviderat, och aktuella turistkartor

ver den 1 juli. Göran Johansson, som 
ska ha hand om nybörjarna, startar 
en vecka senare, alltså den 8 juli. 
Båda simkurserna håller på i fem 
veckor. Med hopp om bättre badväder 
än förra året, hälsas alla intresserade 
välkomna.

G. J.

kommer antagligen att finnas tillgäng
liga i sommar.

Turistströmmen till Orsa var under 
sommaren mycket livlig, livligare än 
1955. Bilturisterna ökar oavbrutet li
kaså gruppresor med buss. S. J. rund
tur 100 medförde en stor ökning av 
övernattande turister. Från camping
platsen vid Ångbåtsudden rapporteras 
1.542 tältningar beräknat till ca 4.500 
besökare, och resoklubben, som f. n. 
disponerar 94 bostäder, har haft 850 
gäster med omkring 8.500 gästnätter.

För sin verksamhet har föreningen 
även under år 1956 fått uppbära ett 
anslag från Orsa Kommun av 400 kro
nor och från Orsa Municipalsamhälle 
150 kronor.
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I blåsippsbacken
På söndagen var mih kamrat Aina 

Bergkvist och jag till blåsippsbacken. 
Vi gick först uppför en stig, men 
Aina, ville att vi skulle gå av stigen 
och gå in i skogen. När vi gått en 
stund såg vi dom första blåsipporna. 
Vi kom överens, att där det fanns 
få och små blåsippor, där fick vi inte 
plocka några. När vi kom en bit in i 
skogen, bestämde vi att vi inte fick 
gå dit mer än en gång i veckan.

När vi plockat färdigt gick vi hem, 
och våra mammor blev så glada över 
att dom fick blommorna. Nu har 
blommorna vissnat, men till söndagen 
får vi fara dit och plocka igen.

BIRGIT HUDIN, 
Klass 4

TECKNING: Min fågelholk av 
Leif Humla, klass 5

A

Mina kattor
När jag gick i fjärde klassen, hade 

jag en katt, som hette Mirran. Jag 
tyckte hemskt mycket om henne. Var
je dag, när jag kom hem från skolan, 
kom hon ner till vägen och mötte mej, 
och när jag skulle göra läxorna, kom 
hon och lade sig ibland böckerna. 
Men det dumma var, att hon höll till 
nere vid vägen så mycket, och på 
midsommarnatten körde någon över 
henne. Jag var mycket ledsen, men 
det hjälpte ju ingenting.

Men så en kväll förra året, var jag 
och mamma borta hos Trogenssons. 
När vi kom hem, stod det en sand
låda på golvet, och då frågade jag 
mamma, varför sandlådan stod där. 
Mamma svarade mig inte, men hon 
såg så finurlig ut. Då tittade jag bort 
på sängen, och då låg det en liten vit 
angora-kattunge där precis lik Mir
ran, fast det var en hane. Jag blev 
hemskt glad och sprang bort på sän
gen och lade mig bredvid kattungen. 
Mamma talade om för mej, att det var 
min kusin Mats från Bonäs, som hade 
varit dit med den.

Jag började kalla katten Mirre, för 
han lystrade bäst till det. Jag tycker 
nästan lika mycket om honom, som 
jag tyckt om Mirran.

När jag skall gå till Gudrun eller 
någon annan, brukar Mirre följa med 
mej. Men då springer jag och scha
sar honom tillbaka, för jag vill inte, 
att han ska hålla till nere vid vägen.

KRISTINA FERM, 
Klass 6

y Bränd KALK och Bästa Morsdags-gåvan:
- T J J W  KALKSTENSMIÖL

ett par tofflor^  ^  q v  högsta k va lité e r
^  t il l f ö r d e la k t ig a s t e  

^  MED ^  p rise r e rh å lla s  från från

AB S k attu ngbyns K a lk bru k S E G E R S  Sk oaffär Eftr.
M ässbacken T ele fon  50021 Tel. 402 32

sol, sommar 
och sport . . .
Den här blazern är precis så 
lätt och så bekväm som Ni kan 
önska Er när Ni väljer plagg 
för sol, sommar och sport. Kam- 
garnstyget av 100 % ull är slit
starkt och skrynkelhärdigt och 
kofektioneringen är av allra 
högsta klass — av KABOM-klass.

Pris kr 1 35 : ---

Byxor i engelskt kamgarn 
”matchar” blazern och är av 
lika god kvalitet.

Pris kr 65: ---

Kom in och välj nu medan 
sorteringen är som bäst!

Tt̂ H êrrkläder
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Nu är rätta tiden
att förse Eder med en bra 
beg. hil eller motorcykel. 
Titta in till oss, vi ha säkert 
den som passar till rätt pris.

Biltjänst, Orsa
Uno Carlsson Tel. 401 56. 404 90

Till examen
och konfirmation

Gåvor med 
bestående 
värde . . .

Stjärnur
Guld
Silver

Ricli. Thorby
Tel. 400 90. Orsa

färg över bygden!

Skall Ni måla stugan 
i år? Kom in till oss 

ska vi diskutera 
färgfrågan.

Vi erbjuder det f ö r 
n ä m s t a  inom bran
schen. Är Ni ”'Gör det 
själv” -inriktad, stå vi 
till tjänst med fack

mässiga råd.

HEDI NS Färghandel
Tel. 401 55

TECKNING: Vi plockar blåsippor av 
Ingrid Bergkvist, klass 2

Min katt
Jag har en katt. Hon heter Mirran. 

Först fick hon en kull med fyra små 
kattungar. Och sen nästa år igen 
fick hon två kullar. Först fick hon en 
i maj och sen i augusti. Alla katt
ungarna var så söta. Nu är Mirran 
så sjuk att hon dör snart. Mamma 
är så ledsen över Mirran. Det är jag 
också.

CHARLES ERIKSSON, 
Klass 2

TECKNING: Pimpeltävling av 
Anders Lovar, klass 4

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättigheter

Eric Kylander ,  tel. 41060

På valborgsmässoafton
När jag kom hem från skolan, drog 

vi ris till kasen, så att den blev dub
belt så hög som den varit. Sen vän
tade jag bara, att det skulle bli kväll. 
När klockan var nio, kom det folk. 
Efter en stund kom en farbror med 
en kartong full med celluloid. Han 
lade celluloiden under kasen och tän
de på. Det blossade upp direkt, och 
kasen började brinna. Sen började det 
att smälla överallt. Så blev det fyr
verkerier. Jag tyckte bäst om solarna. 
De såg ut precis som en sol, fast de 
bytte färg. Man hade också raketer, 
som for upp i luften. Sen blev det 
stjärnor av dem, som small. Man hade 
också häxpipor. De flög iväg och tjöt 
och sen small de. Så hade man ro
merska ljus, som bytte färg i luften. 
Och smällare, som small hemskt hårt. 
När fyrverkerierna var slut, gick 
folket hem. Det gjorde jag också.

THORD OHLSSON
Klass 5

När jag var på Östbergs 
damfrisering

Måndagen den 18 mars skulle hälf
ten av vår klass ut på praktisk yrkes
orientering. Vi skulle vara på ett ar
bete i tre dagar. Jag skulle vara på 
Östbergs damfrisering i Orsa.

Jag började klockan 9 på morgonen 
på damfriseringen. Jag skulle vara 
där i fem timmar.

På morgonen den 18 mars åkte jag 
till Eivor, för vi skulle åka med bus
sen, som går kvart över åtta till Orsa. 
Eivor arbetar i Musik och Hemslöjd, 
så vi hade inte så långt till varandra. 
När vi kom till Orsa, gick Eivor till 
expresskiosken och hämtade tid
ningar.

När jag kom till Östbergs, var dör
ren låst. Då följde jag Eivor in i Mu
sik och Hemslöjd tills de öppnade hos 
Östbergs. Först då jag kom dit, fick 
jag sopa golvet och Marianne torkade 
golvet. Sedan vek vi handdukar. Där
på hjälpte jag till vid permanentnin- 
gar. Jag tog också ur klypor efter 
läggningar. Så fick jag sopa opp efter 
klippning och ta emot några kunder. 
Då det inte var något att göra, läste 
jsg tidning.

När jag hade middag, fick jag vara 
ute, hur länge jag ville. Då brukade 
jag handla och gå in till Eivor.

Det var väldigt roligt att vara där, 
men tiden gick så fort.

BARBARA ELISSON, 
Klass 7
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Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgalan 62
Mora, tel. 100 00

J - .C t a c L
RAK- & F R I S E R S A L O N G

Rekommenderas!

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär, Orsa, let. 400 04

— Inneh.: Olga Parde —

Allt I branschen!
Affären etablerad 1913 

Tel. 402 08

bällre gåva än ett ur . . .

Urmakare Cust. Helgeson
Tel. 408 05

För trädgården:
TIlÄDGÅnDSMÖBLER i rödbok
och stålrör. vilstolar. parasoller.

För semestern:
TÄLT -  CAMPINGBORD för 
hilar -  BADMINTONSPEL

nscDstsusti
Ovan Sil ian

Tänker Ni köpa piano? 
Behöuer pianot stämmas?
Hakar tangenterna upp sig? 
Dålig ton i Edert piano?

Gör ett besök i våra nya loka
ler å B O R N G A R D E T !

Firma PIANO-NISSE
Nils Klockar -  Orsa. tel. 406 94

Ful l§tändig service

Mors Dag och 
Realexamen

Dagligen färska 
årstidens blommor 
linnes hos

Levenius

Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92

Blomsterförmedlingen 
sänder blommor över hela 
världen.

ELEKTHOLLX-NYTT
för de mindre hushållen

CZjUtnj/E3 crx

Dessutom föra vi 
HELIOS frysboxar i 
olika prislägen.

Kokplattor, ugnar och 
el-spisar alltid bäst 
från specialaffären.

MORA-ORSA 
ELEKTRISKA AB
Orsa. tel. 405 92

11
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En god affär
gör alla som handlar 
hos

Wikners Eftr., Hoten
Telefon 440 02

Slippers och träskor
— idealet för sommaren

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

Beställ en

KALL GULD
permanent hos oss . . .

Tänk på att håret är kvin
nans vackraste accessoar.

n n ic s
D A M F R I S E R I N G  

Orsa, tel. 410 80

PLAST-REMSOR
för vävning, 1 0 -1 7  mm breda, 
olika färger. Färdiga mattor i 

stor sortering.

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarförvaring.

Skinn- och pälsvaror
Orsa, t,-l. 403 88

TECKNING: I fäbodarna av 
Sivert Hansson, klass 5

Valborgsmässoafton
På tisdag kväll var jag i Mäss

backen och såg på kase. Jag tänkte 
åka ner till Kallholm, men jag gjorde 
det inte. I Mässbacken hade vi samlat 
ihop pengar till fyrverkeri. Det var 
jag som gick med listan. Vi tände ka- 
sen ungefär klockan 21.00. Vi lade 
celluloid i kasen. Det var mycket fyr
verkeri, som till exempel tigerskott 
och raketer. Ungefär klockan 23.00, 
gick vi hem.

CHRISTER LENNER, 
Klass 3

Margareta Hassn, klass 3.

Billig

skolklarinett
Morsdagspresenter

Hemslöjd

Musik & Hemslöjd
-  G. Klockar —

Tel. 403 2D

Vårsaga
Det var en gång en familj, som 

hette Larsson. Den bestod av tre per
soner, mamma Lisa, pappa Hans och 
lilla Åsa, som var 7 år och gick i l:a 
klass. En eftermiddag, när Åsa kom 
hem från skolan, ropade hon: »Mam
ma, mamma, vi skall på utflykt i mor
gon». »Jasså», sade mamma. »Vart 
skall ni åka då?» »Vi skall åka ut i 
skogen, svarade Åsa. Då måste du 
gå upp tidigt.

Nästa dag kom alla barnen till sko
lan utom Åsa. Hon hade blivit för
kyld. Hon låg och grät i sängen näs
tan hela dagen. Men sedan hände nå
gonting väldigt märkvärdigt. Det 
knackade på dörren. Mor Lisa öppna
de. Det var Eva. Hon hade med sig 
en bukett vitsippor och en bukett blå
sippor och frågade om Åsa var inne. 
»Ja, det är hon», svarade mor Lisa. 
Och Åsa blev så glad för blommorna. 
Nästa dag kom Åsa till skolan och 
hon tackade än en gång Eva för blom
morna. Hon frågade, om hon och Eva 
skulle åka ut och titta, om de hittade 
några andra vårblommor. Det ville 
Eva. Sedan åkte de, och hittade myc
ket vackra vårblommor.

INGALILL ZETTERLUND, 
Klass 5

När jag var på ormexpon 
i Orsa

En dag åkte jag med far och Tulpa 
och Bi ner till Orsa för att se på Orm
expon. Inträdet kostade 1 krona. Just 
som vi kom in höll skötaren, som var 
en ungrare, på att leka med en orm 
(ej giftig). Först tog han ut den på 
golvet och sedan lät han den krypa 
in i ett hål i rocken, tills den kom 
fram i ärmen.

Sen gick vi och tittade på andra 
ormar, först på alla kobror, bl. a. 
kungskobran, som kan döda en elefant 
på 5 min. Det var den enda, som rörde 
sig utav kobrorna. Sedan såg vi på två 
dödligt giftiga ormar, pufform och 
vattenmockasin, som låg stilla. Resten 
av ormarna låg också stilla.

Brittmarie gick därifrån. Nu tog 
ungraren ur en glasbur ut en anacon- 
da som han lät ringla omkring sig. 
Sedan retade han upp en afrikansk 
orm, som var dödligt giftig, och sen 
glasögonormen. Efter en stund åkte 
vi hem.

PETER DIFFNER, 
Klass 4
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TECKNING: På badstranden av 
Margareta Hassn, klass 3
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Praktisk yrkesorientering
I skolan har det blivit tal om att vi 

sjuor inom hela Orsa skulle ut på 
praktisk yrkesorientering. Jag valde 
att få komma på ett barnhem, och 
kom därför till Zornska barnhemmet 
i Mora. De flesta av mina flickkamra- 
ter valde sjukvårdsarbetet. Jag måste 
åka rälsbuss till Mora varje morgon 
klockan halv 7 för att komma i tid till 
Zornska barnhemmet.

Det första jag fick göra varje mor
gon när jag kom till barnhemmet, var 
att bädda och vädra. Sedan fick jag 
mata de barn, som inte skulle till 
skolan. Det var 14 b^rn allt som allt 
där. Det var en flicka på barnhem
met, som var på det fjortonde året 
och var alltså lika gammal som jag 
själv. När skolbarnen hade gått, fick 
jag torka alla bord, och golven fick 
jag sopa. På eftermiddagen fick jag 
och en till, som var där, gå ut och 
gå med de minsta barnen. Så fick jag 
hjälpa till i köket med disk och myc
ket annat.

De två första dagarna fick jag slu
ta klockan tre och den sista dagen 
klockan fem. Jag tyckte att det var 
väldigt roligt att vara där. Jag hade 
velat göra om det igen.

MARIANNE HANSSON 
Klass 7

Andungens äventyr
Det var en gång en andunge som 

hette Tjat, för han bara tjatade att 
få göra allting. En dag höll han på 
att tjata om att han skulle få gå ut 
i vida världen och se sig omkring. 
Men det fick han inte. För han kun
de gå vilse. Men Tjat gick i alla fall. 
Det första han mötte, var en groda. 
Och han blev så rädd, att han för
sökte att klättra upp i ett träd, men 
han ramlade baklänges och slog sig i 
huvudet. Och så försvann grodan. 
Tjat gick vidare. Efter en stund kom 
han till en sjö, och han kom ihåg, 
att det var därifrån han hade gått. 
När han träffade sin mamma igen, 
retade han henne för att han inte 
hade gått vilse.

SVEN-OLOV BÄCK 
Klass 4

En flo+tfärd
I sommar har 4-H haft en utflykt 

på flotte utför Orevälven. Vi var 
tretton stycken, som var med. En 
morgon klockan 9.30 skulle vi vara 
samlade nere vid Orsa station. Där
ifrån skulle vi åka bil till Tylda. På

TECKNING: Maten serveras på Lasarettet av 
Mona Carlsson, klass 7

väg dit skulle vi åka omkring på Be- 
sparingsskogen och titta på skogen. 
Då var jägmästare Turberg med oss 
och berättade för oss om skogen. Vi 
tittade på planteringar, röjningar och 
kalhyggen m. m. Till Råberget var vi 
också. Där bodde ingen, och det 
fanns bara gamla timmerhus kvar.

Så småningom kom vi till Tylda. 
Först slog vi upp tälten, för det bör
jade regna. Men det var en liten skur. 
Sen lagade vi mat, drog ris till flot
tarna och började bygga den. Vi 
byggde dem på följande sätt. Först 
slog vi ner pålar i marken i två run
da ringar. Sedan lade vi ris mellan 
pålarna så blev det en ring av ris. 
Därpå lade vi ut en presenning, lade 
risringen på presenningen och veä 
opp kanterna.

Dagen därpå började vi åka. Förs
ta dagen åkte vi långt. Vi var så tröt
ta och hungriga, att vi orkade nästan 
inte ro. Så höll vi på några dagar. 
När vi kom till Hälsingborg, en koja 
vid Oreälven, kunde vi inte åka läng
re.

ERIK HJALMAR SSON, 
Klass 7

Billiga

tapetstuvar
för sommarstugan 

finns hos

Orsa Färghandel
Tel. 403 40

Gör ett besök
i vår moderna livsmedelsbutik! 

Självbetjäning - Mjölk och grädde

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

Mopedköpare!

Vi lämnar 6 månaders 
garanti och fri service 
(bl. a. oljebyte) på våra 
mopeder.

Se och provkör årets 
nyheter hos

Orsa Cykel & Sport
Sven Olén Tel. 402 81

Pojkkläder med 
den rätta snitsen 
från Barngarderoben!

BLÅZERS, 2—14 år, mo
dernt djärva i färger och 
modeller.

Prisex.: 10 år 47: 50
BYXOR i Wash and Wear 
(tvätta och bär)

Prisex.: 10 år 33: 75 
KOSTYMER i de rätta 
modellerna.

Prisex.: 10 år 80: —•
BILDRESS, praktisk lös
ning av klädbekymmer!

Prisex.: 10 år 83: — 
SKJORTOR och SLIPSAR
i största sortering.
POPLINROCKAR, 2—14 
år. Nya käcka modeller i 
grabbarnas smak.

Prisex.: 10 år 55: 50

Garderoben
Lennart Olsson Tel. 402 19, Orsa
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2)

Till sommaren:
En guldpermanent . . .

Beställ tid hos

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Förstklassiga

P E R S I E N N E R

med 5 års garanti 
levereras och mon
teras av

Hans Horvath
Glasmästare 

Tel. 405 48

PUCH
nu i tre modeller

SU CCÉM O lDELLEN .M opedistens drömåk 
med ettrig , fläktkyld  motor, ska lram , två 
yäx la r i bekvämt vridhandtag , fram- och 
b akh ju lsfjäd ring , hastighetsm ätare. Rikfr- 
pris 885: -  kr.
N Y A  LYX M O D ELLEN  med succémodel
lens finesser och dessutom: Fullnavsbrom- 
sar, d jupare  fram fjädring , helkapslad  
ked ja , stickax la r, d jupare skärm ar, nytt 
avgassystem , större tank, p akethå lla re  av 
heldragna rö r. Riktpris 960:— kr. 
N Y A S U P ER S P O R T  helvasst sportåk med 
hela Puchsnitsen och dessutom TT-tank 
med perfekt knäslut, längre fjäd ringsväg  
fram , nytt avgassystem, TT-sadel, full- 
bromsnav med stickax la r, större kylyta  på 
cylindern, kromlist på fram skärm en. Rikt- 

ris 1065:— kr. Fråga en Puchägare om 
va life t och kom fort!

O BS! Fullständig{ 
reservde lslager.
G e n e ra lag e n t:
M O T O R LU N D , R o se n d a lsv . 2 7  c. 
Tel. v ä x e l 9 3  4 2  3 0 , M a lm ö .

Försäljning och service:

Firma Suen Berglund
Kallholsfors

Tel. 500 37

TECKNING: Vår Valborgskase av 
Christina Tönnberg, klass 3

En solig sommardag. 
Margaretha Nyström, klass 6.

På läger
Lördagen den 18 augusti skulle vi 

fara till Torsmo på läger. Det var 
Unga Örnars läger. Det skulle vara 
omkring 50 stycken på lägret. Det 
var örnar från Mora, Älvdalen, Orsa 
och Hansjö. Vi var fjorton stycken 
från Hansjö, nio flickor och fem poj
kar. Vi skulle samlas vid Bygdegår- 
den och åka bil därifrån. Alla de 
andra åkte buss. Klockan 11 for vi 
i två bilar från bygdegården. När vi 
kommit nästan fram till Torsmo, 
hann vi ikapp bussen. Då vi kom 
fram, fick vi äta upp vår matsäck. 
Sedan lekte vi, tills vi skulle gå ner 
och bada. Det var så kallt i vattnet, 
så det var bara några stycken som 
badade. Christina höll på att drunk
na, men hon kom opp själv. På kväl
len hade vi lägerbål på gården. Då 
satt alla runt lägerbålet och sjöng. 
Sen fick vi var sin kola och två var
ma korvar. Klockan tio skulle vi gå 
in och lägga oss, och då skulle det 
vara tyst. Så kom en tant in och 
knäppte av lyset. Men det var några 
flickor, som hade ficklampor. Vi låg 
och bråkade till klockan tolv. Då 
knäppte alla av lamporna, och så låg 
vi och berättade spökhistorier i mörk
ret. Sen var det några, som gick opp 
och spökade i sovsäckarna. Vi som
nade inte förrän klockan två den nat
ten. Vid sjutiden på morgonen yar 
pojkarna i korridoren och väckte oss. 
På söndagen var vi ut och orientera
de, men vi åt mest blåbär. Vid fem
tiden på eftermiddagen for vi hem.

LISBETH HOLMBERG, 
Klass 6

Jim och jag leker
Jag har en schäfer som heter Jim. 

Han är så klok. I går lekte jag med 
honom att han var häst. Jag satte på 
honom en sele. Och så band jag en 
vagn på. Sen satte jag mej opp i kär
ran. Då skratta jag. Sen sa jag till 
Jim, nu går vi hem.

MARGARETA SCHÖNBERG, 
Klass 2

En saga
Det var en gång ett slott, där prin

sessan Rosengull bodde. Hon hade en 
arg styvmor, som slog Rosen-gull. 
Hon hade en bror, som hette prins 
Karl. En dag sa Karl till Rosen-bull 
att de skulle ge sig ut i vida värl
den att söka prinsessans guld-hals- 
band. »Ja vi ger oss iväg i natt, när 
alla sover», sa Rosen-gull. Dagen gick, 
och det blev natt. De sov tills kloc
kan blev halv två. Då vaknadeRo- 
sen-gull och väckte Karl. »Nu ska 
vi gå», sa Rosen-gull. De klädde sig 
och gick ner för alla trapporna. De 
låste upp dörren. Månen sken så vac
kert där ute bakom bergen. De sprang 
och sprang så fort att klänningen 
flaxade på Rosen-gull. »Vad är det 
som lyser där borta?» sa Karl. »Det 
är mitt halsband!» ropade Rosen-gull. 
Hon tog upp det. »Men nu måste vi 
gå hem».

När de kom upp i sitt sovrum stop
pade Rosen-gull halsbandet i sitt skrin. 
Sen var de så trötta så de sov hela 
dagen därpå.

MONICA LINDSTRÖM, 
Klass 3

Vägen till körkortet Ett vackert minne från konfirma
tions- och examensdagen blir ett

b ä s t  g e n o m porträtt
Nymans Bilskola från

Tel. 406 85, Orsa TEGM ANS Foto
Teori mån-, tis- och torsdagar kl 18 Tel. 400 93
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

@ Värme-, Vatten-,
9  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 4001)4

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M  A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BtDHMAN
Holen, tel. 440 49

C.[F. C arlsso n  AB 
Å K D O N S F A B R I K
Orsa, tel. 40188, bost. Holen 44058 

ARBETSVAGNAR - KÄBKAR 
Byggnadssmlde, Svetsningar 

Reparationer

L I N D A N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

G U M M I -  
v e r k s t a  d
B ilr in g a r , Batte 
rie r, Bensin , O ljo r

Orsa
Ri ngcentral

A lf  Andersson 
Tel. 403 55

Xnlligen bibliotek? Forts, från sid. 7.

andra kommuher heller. Vi har inte 
badhus, men det saknas på många håll. 
Det är trångt i realskolan, men det 
är det i nästan alla realskolor. Vi be
höver ett reningsverk för vårt av
loppsvatten, men det finns knappt nå
gon kommun i länet, som har ett 
sådant.

Men bibliotek! Det finns — som re
dan i början framhållits — icke en 
enda större kommun i länet, som sak
nar bibliotekslokaler. Och de flesta 
småkommunerna med 2—3.000 inv. har 
fina, ibland alldeles nybyggda lokaler.

Nu ska vi alltså hoppas, att den 
uppgjorda investeringsplanen kan föl
jas, så att det inte dröjer alltför länge, 
innan vi också i vår kommun har ett 
tidsenligt bibliotek.

Ingen må dock tro, att det är me
ningen att då samla alla böcker i den
na biblioteksbyggnad i Kyrkbyn. Men 
IOGT är berett att i någon form över
lämna sina böcker, likaså ABF. De 
små filialerna, som nu finns i olika 
byar ska däremot inte försvinna. 
Tvärtom hoppas jag på utbyggnad av 
filialsystemet ännu mer, om det blir en 
ordentlig central. Så har det gått i 
Mora. Så har det gått i Leksand, där 
de visst har över 30 bokstationer.

I vår tid behövs en livlig biblioteks
verksamhet mer än någonsin. En de
mokrati behöver tänkande människor, 
som inte låter sig ledas av tidens vind
kast. Ett bibliotek vill på sitt sätt vara 
ett vapen mot våldsmentalitet-, nyårs- 
kravaller och allmän förflackning. Det 
vill ge människorna något mera vär
defullt än de kolorerade veckotid
ningarna. Det vill inte minst hjälpa 
ungdomen — både till roande fritids
sysselsättning och nyttiga studier.

Det märkliga är, att folk faktiskt 
kommer till biblioteket, om det finns 
bra och centralt belägna lokaler. I 
Mora har det ökat med nära 100 % 
efter inflyttningen i de nya lokalerna. 
Och så är det överallt.

Det är meningen, att biblioteksbygg- 
naden ska placeras på skoltomten mitt 
emot församlingshemmet. Det blir en 
enplansbyggnad, som även ska in
rymma folkskolexpedition. Hela käl
larvåningen beräknas bli utgrävd. Här 
ska bli bokmagasin, materiellager, ar
kivlokaler osv.

Enligt byrådirektören Hjelmqvist i 
Skolöverstyrelsen har arkitekten lyc
kats synnerligenn väl med planering
en av lokalerna. Vi kan därför vänta 
oss en fullträff, när byggnaden står 
färdig.

Måtte det inte dröja alltför länge!
Hj. H-n

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantm annagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 401 73

Helinackordcringrar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46 

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

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
Q  Utför Värme-, Vatten och
^  Avloppsledningar av alla
Q  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Tel. 101 19
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S K O L N Y T T
Ny ord. lärarinna

har valts till Nederberga småskola. 
Den nya lärarinnan heter Eva Kruse. 
Hon är född i Solna församling, har 
genomgått flickskola och seminarium 
i Stockholm, har vidare deltagit i kurs 
i skolsång för lågstadiet, har tjänst
gjort i Mörkö och Solna skoldistrikt 
åren 1949—1953 och är sedan 1 juli 
1953 ord. lärarinna i Idre. Fröken 
Kruse har även tjänstgjort i musik
skola och i söndagsskola.

Vi hälsar den nya lärarinnan väl
kommen till Orsa skoldistrikt, där 
vi hoppas att hon ska trivas med både 
kamrater, barn och föräldrar.

Ord. lärarinnan i Slättberg
fröken Gunnel Rödén, har fått tjänst
ledighet nästa läsår för tjänstgöring i 
annat distrikt.

Lärarnas tjänstgöring
Det är ännu oklart beträffande en 

del lärartjänster i Kyrkbyn för nästa 
läsår. I stort får väl barnen samma 
lärare som i år, men undantag finns. 
Sjunde klassen kommer att undervisas 
av folkskollär. E. Bjarling. Folkskol
lärare Montelius tar hand om klass 
4 B. Lärarinnan Eva Thurberg följer 
sin klass 2 B upp till 3 B, och små
skollärarinnan Anna Holting-A:son tar 
hand om klass 1 B. Den nya special- 
klassavdelningen klass 2—3 får små
skollärarinnan fru Greta Johansson 
som handledare.

I Hansjö bildar klasserna 3—4 en 
undervisningsavdelning med folkskol
lärare A. Rosén som lärare, och folk
skollärare Mångs, som i år har klass 7, 
tar nästa läsår hand om klass 5.

I Digerberget har folkskollär. Hans 
Ivars fått förlängt förordnande som e o 
lärare. Detsamma gäller småskollär. 
Marianne Ehrlin i Torrvål, Sonja Nils
son i Slättberg och Ruth Ullström i 
Skattungbyn.

Regional samarbetsnämnd
Skolstyrelsen har föreslagit kommu

nalfullmäktige att välja ledamöter i en 
regional samarbetsnämnd för yrkes- 
utbildningsfrågor. Landstingets yrkes- 
utbildningsutredning indelar länet i 
åtta regioner. Orsa hör till Ovansiljan- 
regionen. Dit hör vidare Mora, Soller- 
ön, Venjan, Älvdalen, Särna, Idre och 
Våmhus. Det är alltså dessa kommu
ner, som måste samarbeta för att klara 
sådan yrkesutbildning, som de enskil
da kommunerna ej kan ordna. Och 
meningen är att samarbete ska ske 
genom den nu föreslagna regionala 
samarhetsnämnden.

Ytterligare en lärara vdelning
i Kyrkbyn, den 16:e, blir det nästa år. 
Klassrum saknas. Men vi ska försöka 
klara situationen genom att förlägga 
en specialklassavdelning till biblioteks
rummet. Beträffande småslöjd m.m. 
får avdelningen hålla till i torkrum
met.

Examen
blir i år den 8 juni. Eftersom denna 
dag är pingstafton, börjar examen en 
timme tidigare än vanligt, alltså kl 9.00 
i byarna och kl 10.00 i Kyrkbyn.

»Vad var det jag läste?»
Arbetsboken med ovanstående titel 

kommer fro m  nästa läsår att erhållas 
av alla barn i klass 1. I stället ska läs- 
övningar och Arbetsbok I—II till 
Beskow—Siegvald: Vill du läsa? ej 
vidare användas.

Cyklar och m opeder
av ledande märken.

Körkor Isfria scooter
Kom, se och köp!

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52
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Statens slöjdkonsulent
för manlig slöjd har inspekterat i Orsa 
under vårterminen. Enligt hans PM 
med anledning av besöket var han 
i stort mycket nöjd med förhållandena. 
Dock krävde han utökning med yt- 
behandlingsrum och virkesrum i Han
sjö samt nyanskaffning av hyvelbän- 
kar, arbetsbänk för metallarbeten m.m. 
vid vissa skolor.

Skolstyrelsen har redan före konsu
lentbesöket beslutat om både lokaler
na i Hansjö och materielanskaffningen.

I Skattungbyn
ska den provisoriska slöjdsalen isole
ras, så att den kan användas ytter
ligare ett par år. Det är nämligen 
mycket troligt, att en skolsal blir ledig 
efter den tiden. Barnantalet på folk
skolstadiet enligt nu tillgängliga upp
gifter blir nämligen de närmaste sex 
läsåren resp. 39, 36, 30, 27, 25 och 23. 
Detta innebär, att skolformen måste 
ändras om ett par år.

Under innevarande år
ska enligt skolstyrelsens beslut följan
de reparationsarbeten utföras:
1) lägenheten i Kallmora småskola 

efter laga syn;
2) uppsnyggning av skolsalarna m.m. 

i Stackmora folkskola;
3) förberedelse för plantering vid Di

gerbergets skola;
4) yttermålning av Kallmora småskola, 

Hansjö västra skola m.m.;
5) toaletter och tvättstuga i Skattung

byn;
6) planeringsarbeten vid Trunna, Han

sjö, Holens och Nederberga skolor;
7) påbörjande av reparation av Kyrk

byns småskola, om detta medhinnes.
Hj. H-n

Upplaga 1.850 ex. B e ck m a n s T ry c k e r i A B , O rs a Pris 75 öre.

TECKNING: Examensdagen a v  Maud Lorenlz, klass 6


