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De gamla berätta - 
fortsätter vi denna  g ån g  m ed  

Jon as A-son Olin

Jonas Andersson Olin är Orsas 
äldste. Sedan något över ett år har 
han nu bott på vårt församlingshem. 
Det är där jag träffar honom. ”Se, 
säger han och tar fram ett fotografi, 
”det här tog de på mig för ett par 
veckor sedan, när jag fyllde nittio
sex.” Det är bilden av en piggögd 
man med kritvitt hår och likaså vit 
mustasch. De höga kindkotorna och 
det glada smilet, som kommer då 
och då, medan vi sitter och pratar, 
fäster jag mig mest vid.

— Gud har varit god mot mig, 
säger Olin, jag är så frisk, fastän jag 
är gammal. Dålig hörsel har jag för
stås, och så har jag brutit benet, så 
jag har lite svårt att gå, men det är 
också det enda. Du skulle för resten 
se, vad flickorna är snälla här. ”Flic
korna” innefattar tydligen både hus
mor och syster Nellie.

Du undrar, om jag kan berätta 
något om mitt liv, återtar Olin, ja 
jag tror jag minns en hel del. Jag 
tycker för resten inte, att de nittio 
åren har varat så länge. Det är tro
ligtvis för att jag hela livet haft 
fullt upp att göra.

Jag kommer ihåg, hur vi traskade 
till skolan med var sitt vedträ un
der armen. Det är konstigt, vad 
mycket snö och hur kallt det var 
på den tiden. Yi som var från sam
ma håll byttes om att bära skinn
väskan med våra matsäckar i. Vi 
var fattiga, så kosten bestod för det 
mesta bara av bröd och salt. Vad 
trevligt vi hade i kören, som Bälter 
Anders ordnade med oss barn! Bäl
ter Anders var lärare i folkskolan, 
men han var så dålig att spela orgel, 
att han måste ta hjälp av Gutå

Hans, som var småskollärare. Den 
här versen lärde jag mig i skolan: 
Giv Gud att ren och samvetsgrann 
jag genom tiden vandra kan, hjälp 
mig att jag gör allom rätt och får 
mitt bröd på ärligt sätt. Ty orätt 
gods dock ej består. Med synd det 
kom. Med sorg det går.

Jag hade fem syskon. Far var 
fjärdingsman och skomakare. Som 
fjärdingsman fick han hjälpa till vid 
storskiftet. Skor gjorde han av nä
ver. Jag fick lära mig det yrket av 
honom. När jag var pojke, kunde 
jag sula sex näverskor på en dag. 
Mor var troende, och det har jag 
blivit också. Du ska veta, att den 
världsliga glädjen nog gläder för 
stunden, men den är inte mycket 
värd i längden, filosoferar Olin.

Jag gick och läste för prosten 
Abenius. Han lärde mig så här: När 
en människa kommer till ro, så får 
hon frid med Gud. När hon kom
mer i nöd, får hon tröst av Gud. 
Hon får sedan framdeles glädje i 
Gud, när den heliga Ande visar hen
ne om hennes barnaskap.

När jag var femton-sexton år, 
blev jag med i ett lag på sex man, 
som bröt slipstenar i Kallmora. 
Först grävde vi ned oss på lagom 
djup. Högt opp var stenen för lös, 
och kom man för långt ner, kom 
man ju i gråsten. Vi sprängde med 
krut. Jag var eldare och tändare, 
d.v.s. jag gjorde i ordning laddning
ar och tände på. Så hade vi ”titå” 
eller ”weggär” — det var olika stora 
mejslar — och högg ut slipstenarna 
med. Sen kom ”faiten” (gruvfog
den) och inspekterade de ”rivna” 
stenarna, innan bönderna runt om 
i socknen köpte och finhögg dem. 
På slutet av året fick jag ut min 
”stendel”. Det var ungefär trettio 
kronor.

Jag gifte mig ung. Tjugotvå år 
var jag, när kelingen och jag lånade 
häst och kärra av svärfar och for 
till Orsa kyrka för att viga oss. öst 
om Lindorna har jag själv murat 
och timrat upp både stuga, ladugård 
och vedbod. Jag murade dubbla 
väggar, för du förstår, att det blir 
mycket varmare än med enkel vägg.

Orsas äldste, Jonas Andersson Olin

Två—tre kor och småkräk har vi 
haft för det mesta. En hel del har 
jag hunnit nyodla också under min 
tid. Ja, nog har det varit strävsamt 
ibland. I skogen har jag varit både 
huggare, avmätare och lastkarl. Jag 
har arbetat som dräng i flera om
gångar. En gång i min ungdom var 
jag hos en affärsman och bonde, 
som hette Herman. Han bodde i 
Björken. Han hade två norrmän som 
drängar förut, men de kunde inte 
hässja, så jag måste komma och 
hjälpa dem. De hade varit i Ljothes 
och hässjat så tjockt, att höet höll 
på att ruttna. Det fick jag göra om 
efter dem. Herman hade nog det 
bra ställt. Jag kommer ihåg, att han 
alltid hade två krus med sprit hem
ma — ett med punsch och ett med 
kvinnfolksdricka, vin eller något så
dant. — Herman var en snäll karl. 
För sex veckors arbete fick jag två 
rågmjölssäckar i lön.

Men som dräng har jag mest ar
betat hos Svälas Per i Skattungbyn. 
Han hade väldiga ägor. Han hade 
fyra hästar. När han skördade, var 
vi ända till tjugo personer i arbete. 
Jag hade fullt sjå att hålla dem med 
nya kraker. Så många personer kun
de inte Svälas Per ha i maten hela 
skördetiden, utan folket hade själva 
med sig gammelost och messmör 
och smör och tunnbröd ut på åkern. 
Hos Svälas har jag gjort mycket 
skor också. Det var bara soldat 
Hammar och jag, som kunde göra 
läderskor.

Så har jag varit timmerkarl. Jag 
har till och med varit med att byg
ga bro över Oreälven på Torsmovä- 
gen. Men den bron rycktes med av 
en väldig vårflod. Vattnet stod högt 
som upp på halva väggarna av kvar
narna. Det fanns fem kvarnar i rad 
rakt ut i älven. De malde så sakta, 
att det behövdes så många. Även de 

Forts, å sid. 19.
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Vårt bildarkiv
Utställningen ”Arkivskrap”, som 

hölls i Orsa tingshus i april 1938 
och som ordnats av Orsa Skoltid
ning och Orsa godtemplares folk
bibliotek, väckte stort intresse både 
inom och utom socknen. Till denna 
utställning hade hopsamlats några 
hundra fotografier, som visade en 
del av bygdens historia. Där fanns 
också andra saker: bl. a. grafiska 
framställningar över utvecklingen av 
socknens näringsliv och över befolk
ningsutvecklingen m. m., en redo
görelse för skolväsendets utveckling 
(1930-talet var ju skolindragningar- 
nas tid), viktiga årtal och viktiga 
händelser i socknens historia och 
mycket, mycket annat. Men det som 
väckte största intresset var nog de 
gamla fotografierna. Där fanns bil
der från de stora skogsdrivningarna 
på besparingsskogen i slutet av 1800- 
talet ooh från de gamla järnbruken 
i Fredshammar och Bäcka. Där 
fanns gamla skolbilder och folklivs
bilder.

När orsaborna gick och studerade 
dessa gamla bilder, var det mer än 
en som framkastade tanken, att bil
derna borde bevaras samlade, så att 
man kunde komma och studera dem 
även sen utställningen var stängd. 
En hel del av bilderna var upplåna
de och måste återlämnas. Det öv
riga materialet lades undan, sedan 
utställningen stängts. Meningen var 
nog, att det skulle ordnas på något 
sätt, men det blev inte av.

Provsida ur förvärvskatalogen.

Eric 
Borgert, 
mannen 
bakom 

bild
arkivet

Först efter 12 år började det röra 
på sig igen. Utställningsskärmarna 
var då utplacerade lite varstans: på 
Klockargårdens vind, på Tingshusets 
vind, i arkivlokalerna i Tingshuset 
o. s. v. Och det började bli smått om 
utrymmet både här och där, så det 
diskuterades, vad man skulle göra 
med de stora skärmarna.

Det var då, som möbelhandlaren 
Eric Borgert blev inkopplad. Han 
fick kommunalnämndens uppdrag 
att ta hand om bildsamlingen, som 
fanns kvar, och försöka ordna upp 
den efter något slags system, så att 
man lätt kunde hitta i den.

Nu har snart ytterligare 12 år gått 
sedan dess. Och dessa år har det 
hänt mycket. Det hundratal bilder, 
som fanns kvar efter ”Arkivskrap”, 
har växt ut till ett bildarkiv av an
senliga dimensioner. Där finns nu 
nära 6 000 bilder. Det är ett ena
stående arbete av en enda person.

Och ändå är det inte bildernas 
antal, som ställer Orsas bildarkiv i 
särklass. Det som besökande fack
män brukar bli mest imponerade av 
är den verkligt fina registreringen 
av bilderna.

Först och främst finns en a c- 
c e s s i o n s k a t a l o g ,  d. v. s. en 
förteckning på bilderna i nummer
följd, allt efter som de förvärvas. I 
katalogen finns för varje nummer 
en liten bild, 24x36 mm, av den 
”riktiga” bilden. Där lämnas också 
en hel del andra upplysningar om 
bilden: årtal, fotograf, uppgift om 
textmaterial m. m.

Men därtill har gjorts register av 
olika slag. Det finns register för or
ter, det finns register för ämnesord, 
det finns personregister. I dessa re
gister sitter ett kort för varje bild 
med hänvisning till bildernas acc.-

De goda varornas butik 
— till hushållens tjänst!

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48

För det 
moderna och 
praktiska 
sommarköket
finner Ni hos oss 
den rätta el.- 
utrustningen

Aktiebolaget 
Erlandssons Elektriska
Orsa Tel. 412 55, 413 55

Snart lov
men först en söt klänning 

till examen

Aldrig tidigare har vi kunnat 
uppvisa en sådan stor sor
tering och till så förmånliga 

priser!

För GRABBEN blazer eller 
en trevlig bomullsjacka!

Kom in och riv 
och trivs!

Garderoben
O R S A
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Liljas Damfrisering
nu i trevlig lokal på 
Borngärdet.

Maja-Greta Holting
Tel. 403 06

I 25 år har

varit allt för bilen 
i Orsa

Vf std äuen i fortsättningen 
gärna till Eder tjänst!

Eleganta, 
lediga, välsydda 

examenskläder från 
Berglinds. . .

Tack vare den moderna 
konfektionen går all skol
ungdom numera i "exa
menskläder" dagligen. — 
Alla föräldrar har säkert 
märkt ungdomens stilkrav 
vid klädvalen och Berg
linds har alltid sökt till
fredsställa dess krav från 

herr Junior.

När Ni köper examensklä
der i år, välj kvalitetsklä- 

der med stil från

HERREKIPERING • HERR KONFEKTION

nummer. Också på dessa kort är en 
liten bild jv varje ”riktig” bild, så 
att man kan se direkt i registret, hur 
bilderna ser ut.

Jag blev själv mycket imponerad 
över hur effektivt det hela fungerar, 
då jag för en tid sedan fick besök 
av ett par herrar, som frågade, om 
det i bildarkivet fanns någon bild 
av Lillan. Själv visste jag ingenting 
om detta. Men vi följdes åt till ar
kivrummet, där jag gick till ort
registret. Där fanns en pärm med 
texten ”Kyrkbyn” på ryggen. Då jag 
öppnade den, var det inte svårt att 
hitta ”Lillån” på en registerflik. Jag 
slog upp där. Och se: där fanns inte 
mindre än 26 olika bilder av Lillån. 
De båda herrarna, som var från ett 
ämbetsverk i Stockholm, blev fak
tiskt alldeles stumma av häpnad. 
Och det blev jag också.

För varje bild finns också ett dia
positiv (skioptikonbild). Alla är vis
serligen inte monterade, men det är 
lätt gjort, om det skulle behövas.

Avdelningen för textmaterial mås
te också nämnas. Det finns nämligen 
text till en stor del av bilderna. Det 
kan vara tidningsurklipp, hänvis
ningar till böcker m. m. Allt detta 
material är ordnat i särskilda pär
mar och efter bildernas nummer.

Det skulle vara mycket mera att 
nämna, innan beskrivningen av bild
arkivet vore fullständig. Varken ut
rymme eller tid tillåter att allt tas 
med.

Jag måste dock omtala, att herr 
Borgert lyckats förvärva några yt
terst intressanta negativsamlingar till 
arkivet. Där finns ”plåtarna”, som 
flera i Orsa verksamma fotografer 
tagit för många decennier sedan. 
Det är Hedvig Aulins samling, P. 
Winbergs samling och Erik Ohlséns 
samling.

Vidare har till arkivet skaffats 
Mora Tidning från allra första år
gångarna. Den tidningen speglar 
mer än någon annan ortens historia 
och är därför synnerligen värdefull, 
om man vill veta, hur det var förr. 
En del av tidningsårgångarna finns 
i original, de flesta finns på mikro
film.

Bildarkivet lyder nu under biblio- 
teksstyrelsen och är placerat i ett 
särskilt rum i bibliotekshusets käl
larvåning. Intill detta rum är en stor 
utställningssal. Och det är biblio- 
teksstyrelsens mening, att tanken 
från 1938 om en permanent utställ
ning av gamla unika orsabilder ska 
bli förverkligad. Detta kan dock

En av hyllorna i arkivet.

knappast hinnas med till sommaren. 
Möjligen kan det bli en utställning 
i mindre skala av redan färdiga bil
der.

Bakom vårt storslagna bildarkiv 
står en enda man. Många har frå
gat, hur detta kan vara möjligt, hur 
han hunnit med allt. Och till på kö
pet så gott som utan ersättning för 
all offrad tid! Orsa kommun står i 
stor tacksamhetsskuld till Eric Bor
gert för det storverk han utfört. 
Värdet av det arbetet kan inte sät
tas nog högt. Och allteftersom åren 
går, stiger bildarkivets värde.

I egenskap av biblioteksstyrelsens 
ordförande vill jag till mannen bak
om det storslagna verket säga ett 
varmt och uppriktigt tack. Och vi 
alla orsabor hoppas, att hans tid 
och krafter ska räcka för fortsatt 
arbete med bildarkivet. Ty än finns 
mycket att göra.

Hj. Hedman.
Foto: Tegmans

För lättare m atlagning
Konserver
Djupfryst
Hushållsglass

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

För Konfirmation och 
Examen finns det ingen 
bättre gåva  än ett ur . . .

Urmakare Gust.Helgeson
Tet. 408 05
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Vi hor fått sockenbibliotekarie
Äntligen har vi fått sockenbiblio

tekarie. Det är svårigheten att få 
en sådan, som har gjort, att biblio
teksverksamheten i de nya lokalerna 
ej kunde komma i gång vid nyår, 
vilket vi tidigare räknade med.

Nu är väl inte skadan sl stor. 
Tvärtom kan det sägas vara en för
del att få göra flyttningar och om
organisation under sommaren, då 
bokutlåningen är mindre än under 
den mörka årstiden.

Vår bibliotekarie har nu tillträtt 
sin tjänst. Jag hoppas, att de flesta 
av tidningens läsare får göra per
sonlig bekantskap med honom un
der sina besök vid biblioteket. Här 
ska endast ges en kort presentation.

Den nya befattningshavaren heter 
Torsten Holmer och är född i Ho- 
fors år 1921. Efter realexamen i 
hemorten arbetade han i 5 år pl me
kaniska verkstaden vid SKF Hofors 
Bruk. Han fortsatte sedan sina stu
dier vid Stockholms Samgymnasium, 
där studentexamen avlades 1946. 
Herr Hiolmer har därefter läst språk 
vid Uppsala universitet, varit lärare 
vid Smedjebackens samrealskola läs
året 1955—56, tjänstgjort vid Stifts- 
och landsbiblioteket i Västerås 1957 
—60 och gått igenom statens biblio- 
teksskola 1960—61, där han alltså 
alldeles nyss blivit utexaminerad. 
Han har också företagit studieresor i 
England, Norge och Finland. Bl. a. 
har han vid universitetet i Helsing
fors bedrivit studier i finlands
svenska.

Vår sockenbibliotekarie är alltså 
väl rustad för sin tjänst. Han har 
både god teoretisk utbildning och 
god biblioteksutbildning. Han har 
också lång erfarenhet av praktiskt 
biblioteksarbete. Och inte minst 
värdefullt är att han även har er
farenhet av praktiskt arbete.

Gamle rektor Danell i Uppsala 
höll styvt på att ingen borde bli 
lärare, som inte hade varit ute i 
praktiskt arbete några år. Han me-

Uppvakta MOR 
med en TÅRTA från

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

Bibliotekarien Torsten Holmer

nade, att detta borde gälla för alla 
”hjärnarbetare”. Likaså ansåg han, 
att alla kroppsarbetare något år 
borde pröva på ”hjärnarbete”. Då 
skulle handens och hjärnans arbe
tare lättare förstå varandra.

I det fallet bör alltså herr Holmer 
ha alla möjligheter att förstå olika 
grupper och deras problem, vilket 
naturligtvis är av stor betydelse för 
en bibliotekarie.

Vi hälsar herr Holmer hjärtligt 
välkommen till Orsa och dess biblio
tek. Vi har nya och fina lokaler att 
bjuda. Men vi har också en mängd 
arbetsuppgifter, som väntar honom, 
innan biblioteket är, vad det bör 
vara. Välkommen alltså till Orsa- 
bygden och allt arbete som väntar 
här! Hj. Hedman

Ett parti
Mocka-& Skinnjackor

utförsäljes

Låt oss ta hand om Eder 
päls för sommarförvaring

Filips
Skinn- och p ä l s v a r o r

Orsa, tel. 403 88

Hypermoderna maskiner 
och fackutbildad personal 
garanterar Eder ett förstklassigt 
och snabbt utförande för all 
Eder tvätt.

Anlita

Kemiska Tvättindustri
Orsa, tel. 403 79

IKABOM
\ é

Titta in och se ut
Er nya kostym 

eller blazer
Nu har vi mycket att visa!

m f
^Herrkläder

5



ORSA SKOLTIDNING

En dag på "Lekis"

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

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

Tänker Ni sätta bo 
eller komplettera?

Bäddsoffor
Fåtöljer
Bord
Armatur
Mattor
m. m.
finner Ni i god sor
tering hos

Wiborgs Möbler
Bilsadelmakeri - Omstoppningar 
Tel. 413 96

Fr. o. m. den 1 maj
har vi övertagit Mora-Orsa 
Elektriska och kommer vi att 
driva rörelsen med ännu större 
service för allmänheten. Kon
takta någon av våra affärer 
och vl stå gärna till tjänst.

Vi utföra:
Elektriska anläggningar och 
reparationer. Begär offert!

Vi fö rsä lja :
El. material, Armatur, Kylskåp, 
Frysboxar, Spisar, Motorer, 
Tvättmaskiner, Toshiba-TV etc.

K Å H LÉN Sl'- '■ v.;.’-” \  ̂ -- O
ELEKTRISKA ^ ORSA
. U  'tel. , 350 77, 410 37 

401 92 (f.d. Mcra-Orsa Elektriska)

Det är. sannerligen inte lätt att 
beskriva bara e n dag på leksko
lan. När dagarna är som ett pärl- 
halsband med både ljusa och litet 
mörka pärlor i.

Klockan 9 varje morgon börjar 
vi. Barnen kommer rusande, ivriga 
och i berättartagen. — Våran babys 
har fått en tand, vi har fått en ny 
bil, vi har fått låna TV! — Jag har 
tappat en tand, jag har fått en ny 
”pickadolser” ! — Jag har fått nya 
byxor som det står ”Texas” på! 
Rösterna blir ett enda sammelsurium 
och så tar det plötsligt slut. Man 
har upptäckt sina kompisar och då 
blir det gärna annat ljud i skällan. 
Pang! Pang! låter det i ett av rum
men. Krutröken sticker i näsan. 
Några av barnen kommer gående i 
en lång rad, trallande på signatur
melodin till TV-serien Bröderna 
Cartwright. Barnen går runt, runt, 
sjungande, pangande, hojtande och 
så helt inne i leken. De bara njuter 
av sitt övertag mot oss andra, som 
inte får vara med.

Nej, nu får vi vara litet allvarli
gare. På en signal från tant fröken 
slutar leken. Vi sätter oss på varsin 
liten stol i en rund ring. Varför just 
i en ring? Jo, man ser varandra så 
bra och så känns det så tryggt ooh 
mysigt att sitta litet hopkrupna in
till varandra.

En liten pojke börjar ”gapa” om 
att han sitter minsann inte hos någ
ra tjejer inte. Så han börjar litet 
handgripligt flytta på en litet mind
re nogräknad kompis. På en fråga 
från tanten hur han gör hemma, om 
han bara sitter bredvid pappa? Ty 
mamma, farmor och mormor är ju 
också tjejer. Allmänt gapskratt. In

te är väl dom tjejer heller. En 
”snabbspaning” på våra tjejer ger 
ju tydliga bevis för att inte farmor, 
mormor eller mamma har knäkorta 
kjolar, jeans eller rosetter i håret 
etc. ”Näru, tant Maj, det där går in
te! Nog är farmor, mormor och 
mamma någe’ annat å’ bättre än tje
jer!” Nåja, ordningen återställs så 
småningom. Vi ropar upp en efter 
en. Någon av oss är tyvärr sjuk och 
har säkert 50—60 graders feber. I 
alla fall var vederbörande hemskt 
ruskigt sjuk enligt grannen. Någon 
är bortrest, någon har tagit ledigt 
ändå. Någon av oss kanske fyller år 
och blir ordentligt hyllad med sång 
och hurrarop.

Vi har kanske besök av någon 
tant eller farbror som har varit 
utomlands och som har många spän
nande saker att berätta. Eller kanske 
Kasper och hans kamrater kommer 
och spelar teater för oss.

Ett par av pojkarna har gått för 
långt ut på isen och åkt i upp till 
knäna. Någon har haft tändstickor 
och lekt med. Ämnena för våra små 
pratstunder är nästan outtömliga.

— Hörru, tant Maj, skall jag 
sjunga läxan?

— Ja tack, får vi höra hur myc
ket du kommer ihåg.

Barnen har ett fenomenalt minne 
och är jätteduktiga att lära sig mas
sor av sånger. Läxan går bra och 
sångerskan avtackas med handklapp
ningar. För närvarande heter läxan 
”John Blund den lille med para
plyen”. Någon av barnen undrar var 
John Blund bor. Så klart han bor 
bakom månen, för vad skulle annars 
sputnikar och rymdraketer åka upp 
i luften och leta efter?! Ja, lyckliga,
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ljuvliga, underbara ungar, som ser 
och hör och upplever så mycket så 
självklart!

De flesta barnen, som från början 
inte vågade öppna munnen av blyg
sel och kanske av rädsla för kamra
ternas omilda kritik, sjunger och be
rättar mycket och gärna numera. 
Barnen har ofta sina älsklingssago- 
böcker med sig till ”Lekis” för att 
få dem upplästa. För närvarande av
verkar vi Pippi Långstrumps brava
der. Tänk, vad den Pippi kan! Lyf
ta hästar och lura farbror polisen 
upp på taket. Tänk, att hon tog bort 
stegen så polisen inte kom ner. Å 
våran polis farbrQr Hedberg som 
var så snäll och höll trafiklekskola 
flera dagar på ”Lekis”. Nåja, det 
ordnade ju upp sig småningom med 
polisen och stegen. Å tänk! Pippi, 
som köper 18 kilo karameller i taget 
och bjuder alla ungar som hon kän
ner! Ja, våra barn skall minsann 
tjäna mycket pengar, när dom blir 
stora och så skall vi allesamman få 
massor av grejer som kan vara bra 
att ha. Pippis öden och äventyr le
ver vi högst påtagligt med uti.

Nej, nu måste vi upp och hoppa 
och röra på oss litet. Det är inte så 
lätt att sitta stilla någon längre tid, 
när man är liten. Vi tar någon rör
lig, litet livlig lek eller gymnastik. 
Tänk, vi får ställa stolarna i långa 
rader och kliva på dem i strump
fötterna. En kullerbytta och litet 
balansgång är inte heller så dumt. 
Det tjoas, skriks och skrattas en 
stund. Man blir varm, röd och litet 
trött, men det är så kul, så kul. Nu 
får vi sitta ner på golvet och ha en 
tyst minut för att lugna ner oss li
tet. Det blir plötsligt knäpptyst en 
sekund, sen förstulna kikningar på 
kompisarna. Ingen kan vara tyst så 
länge. Man fnissar, gör litet grima
ser och man spelar apa bakom tant 
frökens rygg. Men tant fröken säger 
åt syndarna, som skäms en smula in
för kompisarna för tillsägelsen. Man 
börjar viskande polemisera om hu
ruvida tant fröken kunde veta vilka 
syndarna var, som busade. Snopet 
va! Hon har nog ögon i nacken lik
som mamma, bäst man liggger tyst, 
ty stora tanter vet man ju aldrig 
var man har någonstans. På tal om 
mamma, hon skall ju få en fin pre
sent, som vi skall sy. Kvickt fram 
med syningen för de flesta. En liten 
kille vill inte sy någonting!

— Varför?
— Nä, jag vill lata mig.
— Ja, men om du blir stor och 

inte kan sy, så får du ju gå trasig.

— Ingen fara, tant Maj, för sy det 
får min fru göra!

— Ja, men om du inte får någon 
fru?

— Nja, det gör välan inget.
Barnen arbetar intensivt en stund.

Plötsligt står killen som var lat 
framför tant fröken.

— Vill du hjälpa mej trä på nå
len, så skall jag väl sy en l i t e n  
vända då.

Kanske tanken på frun var litet 
för långt fram i tiden. Vad vet jag?

Tant Maj på ”Lekis”.
Foto: Risved

Bästa Mors-Dags-gåvan:
ett par TOFFLOR

(rån

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Tavelinramningar
Stor sortering 
lister

CARL A. PETTERSSON

L Ä M P L I G A  G Å V O R
till

MORS DAG, 
KONFIRMATION 
och EXAMEN
finns i stort urval hos

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40

Har Ni en 
gammal cykel?

Vi tar den i byte 
om Ni köper en ny!

Nya cyklar från: 
HERR . . . 258: —
DAM . . . 264: —

Orsa
Cykel & Sport
Sven Olén — Tel. 402 81
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Cyklar och Mopeder
av  ledande märken

Nya Järnhandeln
Tel 402 52

Njut i fulla drag med 
en transistorradio. . .

Vi rekommenderar 
Centrum 

"TRANSITA"

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50

Service på alla 
förekommande märken

*  Realexamen
*  Mors Dag
*  Konfirmationen

Dagligen färska 
årstidens blommor

Blomster
förmedlingen
sänder
blommor över 
hela världen.

Har Ni problem 
med Eder trädgård?

Vänd Eder med fullt för
troende till oss och Ni 
får all sakkunnig hjälp.

Levenius
Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92

Skogsyrket
Alla vet vi att Sverige är ett 

skogsland. Man kan färdas snart 
sagt var som helst i vårt land och 
ögat möter skog och åter skog. Det 
bör då vara lätt att förstå skogens 
stora roll i vårt ekonomiska liv och 
att alla svenskar är beroende av hur 
den sköts och utnyttjas.

Mer än hälften av vårt lands yta 
är skogsbevuxen och nära hälften av 
det ekonomiska värde vi får av vår 
export kommer från skogen.

Sveriges skogar är uppdelade på 
olika ägare. Omkring hälften av vå
ra skogar är privatägda (bondesko
gar), medan bolag och staten med 
andra allmänna skogar äger ungefär 
en fjärdedel vardera.

Många är de människor, som 
skogsägare eller arbetstagare har sin 
utkomst av skogen och dess föräd
lingsindustrier. Även de, som inte 
äger någon skog eller arbetar där, 
drar dock indirekt nytta av densam
ma genom den höga standard vi har 
i vårt land och den möjlighet till 
avkoppling och rekreation skogen 
och naturen ger.

Men för att våra skogar skall ge 
den största möjliga avkastning mås
te de skötas. Genom god och in
tensiv skogsskötsel ökar vi tillväxten 
på träden och vi kan därmed öka 
vår export och tillföra landet ännu 
mera pengar. Det är också värt att 
minnas, att när vi exporterar malm 
från våra gruvor, skeppar vi en bit 
av vårt fädernesland, som aldrig 
kommer tillbaka, men ur skogen 
kan vi hämta miljarder varje år i 
all framtid, om vi bara sköter sko
gen rätt.

Till detta erfordras dock ansvars
medvetna och kunniga skogsägare, 
skickliga arbetsledare och yrkesmed- 
vetna, duktiga skogsarbetare.

För att få goda kunskaper i ett 
så praktiskt yrke, som skogsbruket 
är, erfordras i likhet med andra yr
ken yrkesutbildning.

Orsa, som är en av våra skogs- 
rikaste bygder och känt långt utan
för landets gränser för sina stora be- 
sparingsskogar, har sedan ett par år 
tillbaka en skoglig linje inom yrkes
skolan, en första grundläggande yr
kesutbildning för elever, såväl såda
na som så småningom kommer att 
bli tjänstemän som yrkesverksamma 
skogsarbetare samt skogsägarsöner,

Vintertransport med traktor på Kors
näs AB Förvaltning, Orsa.

som skall hjälpa till att sköta egna 
skogar för att någon gång i fram
tiden överta dem.

Skogsyrket omspänner så stora och 
olikartade områden och blir följ
aktligen aldrig lika enformigt eller 
slentrianmässigt som många andra 
verksamhetsområden. Detta åter
speglar sig också i vår undervisning 
vid yrkesskolan.

Genom den rationalisering, som 
sker inom skogsbruket, får maski
nerna allt mer given plats. Detta 
ökar behovet av motorintresserad 
ungdom med utbildning för att mö
ta de krav som ställs.

Skogsarbetet är tungt men genom 
att lära sig hur redskapen skall han
teras ur arbetsfysiologisk synpunkt 
förhindras viss kroppsförslitning och 
i stället stimuleras till god fysik och 
hälsa.

Kunskaper om skötsel av redska
pen, arbetsplanering etc. ger mer 
pengar på ett lättare sätt till skogs- 
arbetaren, medan kunskaper om 
bl. a. aptering, skogshushållning ger 
mera pengar till den, som skall skö
ta egna skogar.

Det är felaktigt tro, att skogen 
helt sköter sig själv. Skogen ger 
men måste även ha något igen. Vi 
måste lära oss sköta den växande

Elevarbeten: ordnad huggning.
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Klass 7 a, Kyrkbyn
Övre raden fr. v. Leif Nääs, Erik Lögdberg, Kjell Olsson, Per Hofvander, Klas-Åke 
Hammar, Kurt Norell, Kjell Rehn, Åke Balter.
Nedre raden fr. v. Lär. Britta Ambrosiusson, Bengt-Erik Svensson, Ann-Marie Ed
wall, Jan-Erik Grå, Ulla-Britt Thalén, Sickan Levenius, Tony Forsen, Evy Eriksson, 
Hans Olsson, Lars Åsenlund, Börje Nilsson, Tom Olsson.
Frånvarande: Marianne Lundgren, Christer Jönsson, Ingrid Larsson.

i Livsmedel!
— Djupfryst —

ERIKSSONS LIVSMEDEL
Tel. 402 33

En stråhatt
för sommarens soliga dagar . . .

ALBERT ANDERSSON
Modeaffär, tel. 400 04

Tonårspermanent 
utföres fördelaktigt

Nya Damfriseringen
Kerstin Olsson -  Tel. 404 53

skogen för att den ska bli lönsam. 
Istället för avverkad skog (hyggen) 
sätter vi nya plantor. Plantor, som 
skall växa till vinstgivande träd och 
som vi kanske aldrig själva får av
verka, men som är ett bestående 
arv till kommande generationer. För 
detta fordras framsynthet och fram
för allt kunskap.

Skogsyrket är ett yrke, en utkomst, 
det är sant, låt vara många gånger 
ett tungt sådant men kan oftast 
kanske ge mera än många andra yr
ken av värden utöver de rent eko
nomiska.

Självständigt och rörligt arbete 
sätter stora krav på god fysik, per
sonliga egenskaper såsom energi, vil
ja och självdisciplin, goda kunska
per i räkning, svenska, samhällslära, 
biologi etc. fordras numera av en 
skicklig skogsman och yrkesutbild
ning borgar även för helt andra so
ciala förhållanden, än som tidigare 
varit fallet.

Skogen är vår framtid. Den är 
värd att satsa på. Kunskaper om 
skogen är värda att eftersträva. Sko
gen är liv. Därför är skogen i varje 
fall för den natur- och viltintresse-

rade mer än ett yrke. Att lära sig 
förstå och vårda naturen och dess 
innevånare, att vackra sommarkväl
lar med karta och kompass upptäc
ka nya, främmande marker är en 
kontakt med naturen, som skapar 
förnöjsamhet och harmoni hos nu
tidsmänniskan och gör skogen till 
ett tjusigt yrke.

Ingemar Lind 

TVÅ MALÖRER

inträffade vid redigeringen av förra 
numret. Det hör ju till god sed att 
ange, vem som är mästare till de 
olika bilderna i en tidning. Bildse
rien till artikeln ”Den nya skolbygg
naden” hade tagits av Tegmans foto.

Texten till näst sista bilden blev 
också något felaktig, beroende på 
att serien från början omfattade 12 
bilder. Första meningen i texten bör 
vara: ”Västra väggen i stora utlå- 
ningssalen har plats för kortkatalo
gerna”. Det är alltså inte fråga om 
”samma sal” som på bilden intill, 
bibliotekariens arbetsrum.

H. H.

C h a r k u t e r i v a r o r
med kvalitet finner Ni hos 

o

A bergs
S l a k t e r i  AB,  O r s a

Byggnadsfirma

cA^il s o v t

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!
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Rekreation . .  .
Storslagen utsikt. . .
Vänligt bemötande . .  .

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Aktuellt
för trädgården: 

Gräsfrö
Gödningsmedel 
Utrotningsmedel 
m. m.

Det finns hos

O R S A FÄ R G H A N D EL
Tel. 405 41, 403 40

PHILIPS W EEKEND 
L3X 02 T 

M

PHILIPS
WEEKEND

Transistor-radio med FM för pro
gram 2, MV och LV, 8 transisto
rer och 4 germaniumdioder. Te
leskopantenn för FM, uttag för 
bilradioantenn. Pris 298:— oms. 
tillkommer. Gratis allriskförsäk- 
ring på köpet.

Svalas Radio & TV
Kyrkogatan 8, Orsa Tel. 413 50

Auktoriserad Radio- och TV-service

Den nya ungdoms
gården i Församlingshemmet

I början av september förra året 
skulle min fru och jag åka ut på 
en liten semesterresa i vår Duett. 
Men första etappen av vår resa blev 
inte särskilt lång. På vägen genom 
Orsa samhälle råkade vi passera den 
nya grillbaren och kände oss plöts
ligt så hungriga, att vi snart nog 
satt och njöt av varsin goda semes
terbiff, medan vi genom barens föns
ter hade en fin utsikt över väg
korsningen vid den gamla spis- 
brödsfabriken.

Jag tror aldrig att Birgitta och 
jag tidigare förstått, hur mycket 
skolungdom det egentligen finns 
här i Orsa, förrän vi den där dagen 
satt och tittade ut genom grillbarens 
fönster. Yi såg hopar av ungdomar 
komma från samrealskolan och yr
kesskolan, och just i vägkorsningen 
utanför fönstret flöt hoparna sam
man till en riktigt strid ström. Och 
vi tänkte: Vad har alla de här ung
domarna för sig i pauserna mellan 
lektionerna — vad tar de sig till på 
håltimmar, på frukostrasterna efter 
maten och i väntan på att bussar 
och tåg skall föra dem hem på efter
middagarna? När vädret är fint går 
det väl an att flanera på gatorna, om 
det också inte kan dröja så många 
månader innan man känner alla 
skyltfönstren till leda, men hur går 
det när det regnar eller snöslaskar?

Nog hade vi pratat om att Orsa 
behövde en ungdomsgård, både vi 
präster emellan och min fru och jag, 
men det var faktiskt den där lilla 
stunden i grillbaren, när vi verk
ligen såg hur alla dessa ungdomar 
drev omkring på Järnvägsgatan utan 
att ha något att ta sig för, som 
gjorde att vi beslöt oss för att för
söka sätta igång genast.

Det visade sig att min chef, kyrko
herde östlund, var mycket positivt 
inställd till tanken, liksom kyrko
rådet, på vars förslag kyrkofullmäk
tige höjde anslaget till kyrklig ung
domsverksamhet i församlingen, så 
att vi fick 1 000 kronor att starta 
ungdomsgårdens verksamhet med. 
Jag frågade också rektor Hedman 
och skolstyrelsen vad de ansåg om 
tanken på en ungdomsgård i Orsa, 
och det visade sig att de inte hade 
något att invända mot förslaget.

Men var skulle vi få tag i någon 
lämplig lokal? Lokalfrågan visade 
sig snart nog vara den svåraste nö
ten att knäcka, därför att de loka
ler vi behövde måste vara både rym
liga och oömma och ligga bra till 
både ur vår och grannarnas syn
punkt och därtill vara billiga i hyra. 
Ett tag var det faktiskt på tal att 
vi skulle få hyra rummen i det gam
la lokstallet — en tanke, som till
talade mitt lokbitna sinne mycket — 
men som min fru inlade sitt bestäm
da veto emot, vilket nog var tur, 
för vem vet, vad som kunde ha hänt 
med de gamla loken, som man mås
te passera för att komma till rum
men.

Till slut löstes emellertid lokal
frågan på bästa tänkbara sätt, då 
Orsa scoutkår upplät sina utmärkta 
lokaler i Församlingshemmets käl
larvåning, på villkor att lokalerna 
skulle vara utrymda och städade 
före klockan fyra på eftermiddagar
na, då de första scoutgrupperna be
hövde dem.

Och det är alltså i scoutlokalerna 
i Församlingshemmet, som vi nu 
sedan slutet av januari hållit ung
domsgården öppen varje vardag 
mellan 11 och 15.30, utom på tors
dagarna och lördagarna, då vi måste 
sluta litet tidigare. Under den tiden 
står emellertid ungdomsgården öp
pen för alla skolungdomar i Orsa 
som går i Samrealskolan, Yrkessko
lan eller i sjunde klassen i folksko
lan. En hel del ungdomar som slu
tat skolan men som är jämnåriga 
med de andra brukar förresten ock-

Ishockeyspelet är flitigt i bruk.
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så komma dit, och de är också myc
ket välkomna. I motsats till vad som 
är fallet vid en hel del andra ung
domsgårdar behöver man inte något 
slags medlemskort för att komma 
in. Så länge ordningen på ungdoms
gården är god, och det har den 
verkligen varit, för alla har skött sig 
mycket bra, så är det skönt att slip
pa alla inträdesrestriktioner. Men 
istället har vi några få regler som 
vi håller noga på, och det är att alla 
måste hänga av sig ytterkläderna in
nan de går in, för på så sätt blir 
stämningen därinne på något sätt 
mer hyfsad och mindre hängig, och 
vidare måste alla som har stövlar ta 
av sig dem innan de börjar spela 
pingpong, så att vi inte förstör vårt 
värdfolk scouternas fina golv. Och 
på sistone har vi i samråd med ung
domarna infört en tredje regel, näm
ligen att alla som kommer stoppar 
in en femöring i den stora sparbös
sa, som en av pojkarna har snick
rat för ändamålet. Genom de fem
öringarna hjälper ungdomarna till 
att skaffa nya trevliga saker till går
den och ersätta sådant som slitits ut.

Men vad finns det att syssla med 
på ungdomsgården? Jo, det första 
vi skaffade var ett riktigt pingpong- 
bord. Där spelar vi framför allt 
”rundpingis”, en variant av bord
tennis, där ända upp till 25 spelare 
kan spela med på en gång. Både 
bordet och racketarna och bollarna 
far illa, men det spelar mindre roll, 
för ”rundpingisen” är populärare än 
allt annat på ungdomsgården. Vida
re har vi en hel rad olika spel — 
schack, ishockeyspel, couronne m. fl. 
—■ och dagstidningar av alla möjliga 
slag, och så naturligtvis en radio
grammofon, som vi fick köpa myc
ket billigt. Till den har vi en del,

kanske alltför få men i mitt tycke 
bra skivor,, bland annat av den i 
dagarna så omtalade amerikanska 
baptistsångerskan Mahalia Jackson, 
vars härligt rytmiska och djupt re
ligiösa sånger passar fint på en ung
domsgård i kyrkans regi.

De ungdomar, som vill ha litet 
lugn och ro när de kommer till 
ungdomsgården, får ta sin tillflykt 
till rummen längre in i Försam
lingshemmet, där det bland an
nat finns ett litet kök, där den som 
vill kan koka kaffe åt sig eller äta 
sin matsäck på lördagsmiddagarna, 
när skolbarnsbespisningen är stängd.

Det var inte så litet spännande 
när jag öppnade ungdomsgården att 
se, om det skulle komma några dit. 
Men redan den tredje dagen efter 
öppnandet var det nästan så fullt av 
folk som vi kunde ta emot, och 
sedan dess har tillströmningen ytter
ligare ökat, så att det nu i medeltal 
är 130 ungdomar där var dag.

Gång på gång frågar de, om vi 
inte kunde ha öppet också på efter
middagarna och kvällarna. Det ver
kar dock för närvarande knappast 
möjligt, därför att lokalerna då är 
upptagna av scouternas egen verk
samhet. Frågan är väl förresten, om 
det i alla avseenden vore så lyckligt 
att ha öppet hela kvällarna. Vi vill 
nämligen inte konkurrera för myc
ket med alla de föreningar för ung
dom, vilka faktiskt redan finns här 
i Orsa; Scoutkåren, 4 H-grupperna, 
nykterhetsföreningarna, idrottsför
eningen, KFUM och alla de kyrk
liga och frikyrkliga ungdomsgrup
perna för att nämna en del exempel. 
Jag skulle tro, att Ungdomsgården 
fyller en bättre funktion, vad ung
domarnas kvällssysselsättning beträf
far, om den kan förmedla kontakt

med och skapa intresse för dessa 
grupper som redan finns än genom 
att konkurrera med dem. Därtill 
kommer, att vi hoppas att kom
mande termin kunna utvidga ung
domsgruppverksamheten i Försam
lingshemmet, närmast med några 
pingpongträningsgrupper, dels med 
en hornblåsargrupp. En sådan skulle 
för pojkarnas del kunna bli vad 
kyrkospelsgruppen redan har blivit 
för flickornas — ett både roligt och 
fint sätt att få arbeta med i kyrkans 
gudstjänstliv. Den som själv har 
upplevt hur roligt det är att blåsa 
trumpet eller basun eller som känt 
hur härligt det är att sjunga i en 
kyrka där biåsinstrument beledsa
gar orgelmusiken eller som har lyss
nat på hur 'Westfälische Kantorei 
spelar koraler på basun före mor
gonandakterna i radio, den förstår 
hur fint det skulle vara om vi kun
de få en sådan hornblåsargrupp 
bland Orsaungdomarna.

Men verksamheten vid Ungdoms
gården har ju nyss börjat. Om verk
samheten får utvecklas organiskt 
och i lugn och ro, så skall det nog 
undan för undan komma att visa 
sig hur Ungdomsgården bäst skall 
kunna tjäna ungdomarna i vår för
samling. Hittills har arbetet varit 
enbart lovande och roligt, dels där
för att Ungdomsgården tydligen fyl
ler en uppgift här i Orsa, dels därför 
att ungdomarna skött sig så bra och 
varit så lätta att få kontakt med. 
Det sistnämnda gläder mig inte 
minst i min egenskap av präst i för
samlingen, för om också ungdoms
gården själv står öppen för ungdo
mar helt oberoende av deras ställ
ning i religiöst avseende, så vill vi 
präster i församlingen gärna genom 

Forts, ö sid. 19.

NY ORGEL för moderna hem och 
skolor. Allt i musik. Gör ett be

sök i vår nya affär i Orsa.

F:a P ian o-N isse
N ilS  K lo c k a r  Tel. 406 94, aff. 406 04

ANDERS NÄSmmt ra
G L A S M Ä S T E R I

Orsa

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar, Speglar

Till examen
och konfirmation —
gåvor med bestående värde . . .

Stjärnur 
Guld 
Silver

Rich. Thorby Tei. 40090
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Uppvakta Mor 
med en Tårta från

Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

Advokaten
C U R T  C A R L S T R Ö M

ORSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa 

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

Original-reservdelar till 
A lfa-Laval mjölkmaskiner

Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

För trädgården:
Trädgårdsmöbler i rödbok 
och stålrör. Vilstolar. 
Parasoller.

För semestern:
Tält, Campingbord för bilar, 
Badmintonspel.

Konsum 
Ovan Siljan

Bild från 1906
I bildarkivet finns ovanstående 

bild från den folkhögskolkurs, som 
hölls i Orsa tingshus år 1906 under 
ledning av rektor Uno Stadius.

Det skulle vara mycket intressant 
om vi kunde få veta namnen på

Skolnytt
Gas- och bågsvetsning.

överstyrelsen för yrkesutbildning 
har fastställt undervisningsplaner 
för yrkesskolans kurser i gas- och 
bågsvetsning.
Folkskolorna nästa år.

Skolstyrelsen föreslår oförändrad 
organisation för de obligatoriska 
skolorna nästa läsår med två undan
tag: 1) i Kyrkbyn ordnas endast en 
avdelning av årskurs 7, 2) i Hansjö 
bildar årskurserna 5 och 6 en Bl- 
avdelning liksom årskurserna 3 och 
4 varit ordnade i tva år.
Arkivrum
för bygdens organisationer kommer 
det att bli enligt skolstyrelsens be
slut. Det minsta arkivrummet i bib- 
lioteksbyggnaden, som hittills varit 
disponibelt, skall nämligen förses 
med hyllinredning och upplåtas för 
ändamålet.
Nya mottagningstider.

Fr. o. m. 1 maj är förste rektors 
mottagningstid helgfria onsdagar o. 
fredagar kl. 12—13. Yrkesskolans 
rektor träffas helgfria tisdagar— 
torsdagar kl. 11—12. Båda rektorer
na kan träffas för enskilda samtal 
på andra tider efter överenskommel
se per telefon.

kursdeltagarna. Vi ber läsekretsen 
hjälpa oss med detta. Kanske finns 
det ännu några av deltagarna kvar 
i Orsa. I så fall be vi dessa ge sig 
tillkänna. Meddela E. Borgert, tele
fon 400 39.

Musikdiplom III
Vid musikskolans uppvisning ut

delades musikdiplom III till följande 
ungdomar som deltagit i instrumen
talundervisningen under fem år:

73 Birger Mårsén
74 Ann-Marie Karner
75 Kerstin Bäckar
76 Cathrin Mårthen
77 Monika Lindkvist
78 Inger Carlsson
79 Gerd Balter
80 Jonny Soling
81 Ingela Svensson
82 Tage Bengtar
83 Anna-Vera Påhlar
84 Evy Ångman
85 Aina Bergkvist
86 Britt Marie Jakobsson
87 Peter Diffner
88 Mats Myrberg

Orsa Skoltidnings musikpremium 
för goda framsteg och stort intresse 
utdelades till en avgående elev, Ka
rin Hedman. Hon har uppnått stor 
säkerhet på sin fiol och flitigt del
tagit i Orsa Musiksällskaps övningar 
och framträdanden. Vi önskar Karin 
och alla andra ungdomar, som av 
åldersskäl måste lämna musikskolan, 
lycka till i fortsättningen!
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Sommarens simskolor 
i Orsa

Simundervisningen i sommar kom
mer att bedrivas i stort sett som ti
digare år. Detta innebär, att två sim
lärare placeras vid Strandbadet i Or
sa och en vid simskolorna i Åberga- 
tjärn och Skattungen. Den ene av 
lärarna vid Strandbadet undervisar 
i huvudsak nybörjare och den andre 
förutom nybörjare även mer försig
komna elever i crawl, ryggsim och 
fjärilsim.

Vilka simlärare det blir, är ännu 
inte klart. Inte heller när slutkur
serna börjar. Dessa båda saker kom
mer dock att meddelas i ortspressen.

På de uppräknade platserna kom
mer prov för simmärken och sim- 
borgarmärken att äga rum.

Alla barn är välkomna till sim- 
kurserna. Även de, som nyligen slu
tat folkskolan, får gärna deltaga i 
.simundervisningen.

G. J.

Stipendiefondens
hederslista

Här kommer rapport om ännu 
en färdig hermodskurs.

Den etthundrafjärde: Gull-Britt
Gustavsson, Skattungbyn, Affärs- 
bokföring I.

Gull-Britt Gustavsson har riktigt 
kommit i studietagen. Hon sysslar 
nu med kurser i uppsatsskrivning 
och matematik. Och sen tänker hon 
fortsätta med plangeometri och tys
ka för realskolans tredje årskurs. Det 
är roligt med sådana energiska ung
domar.

Anders Lovar i Kallmora har i 
dagarna påbörjat en kurs i aritmetik 
I—II.

Hj. H—n.

Blockflöjtexamen
Här följer en lång lista med namn 

på elever, som detta läsår klarat 
provet för musikskolans första di
plom:
742 Benny Wikman, Kyrkbyn 4 A
743 Rita Samell, Digerberget 4
744 Anders Eriksson, Digerberget 4
745 Ingrid Wik, Digerberget 4
746 Karin Andersson, Digerberget 4
747 Ann Cathrine Flyhman, Diger

berget 4
748 Marianne Norman, Digerb. 4
749 Iréne Westin, Digerberget 4 
/öO Birgitta Balter, Kyrkbyn 6 A
751 Hardy Lindström, Skattungb. 4
752 Nisse Andersson, Skattungbyn 5
753 Bernt Myren, Skattungbyn 5
754 Kerstin Rehn, Skattungbyn 5
755 Monica Hedén, Skattungbyn 4
756 Ulla-Britt Mohlin, Skattungb. 5
757 Birgitta Hörlin, Skattungbyn 5
758 Kristina Svalas, Skattungbyn 4
759 Maivi Nyberg, Skattungbyn 5
760 Kjell-Olov Hanser, Digerb. 4
761 Erik Arvidsson, Digerberget 4
762 Agneta Eriksson, Digerberget 4
763 Ingrid Larsson, Digerberget 4
764 Lill östlund, Digerberget 4
765 Mary Nilsson, Stackmora 4
766 Marita Nääs, Stackmora 4
767 Eva Rahm, Stackmora 5
768 Lars-Olov Uleander, Stackm. 5
769 Jan-Erik Skarp, Stackmora 4
770 Tore Persson, Stackmora 5
771 Tore Hjalmarsson, Stackmora 4
772 Eva Skarp, Nederberga 4
773 Eva Aspman, Nederberga 6
774 Sven-Olov Laggar, Nederb. 4
775 Lars Ingvar Masser, Nederb. 5
776 Olle Eriksson, Nederberga 5
777 Lars Ryttar, Digerberget 4
778 Kristina Thoms, Kallmora 5
779 Karin Svensson, Kallmora 5
780 Agneta Grönberg, Kallmora 3
781 Per Erik Morseus, Kyrkbyn 4 B
782 Ulla-Britt Nilsson, Kyrkb. 3 B
783 Sören Dahlin, Kyrkbyn 4 B
784 Conny Klockar, Kyrkbyn 4 B
785 Rune Lofs, Kyrkbyn 4 B
786 Mats Balter, Kyrkbyn 4 A
787 Olle Hedman, Kyrkbyn 4 A
788 Björn Kvick, Kyrkbyn 4 A
789 Per Hedberg, Kyrkbyn 4 A
790 Torsten Frodell, Kyrkbyn 4 A
791 Lisbeth Eriksson, Kyrkbyn 4 A
792 Ninnie Ström, Kyrkbyn 4 A
793 Monica Loflers, Kyrkbyn 4 A

En trevlig sommar 
önskar Skoltidningen

Nyheter!
Trädgårdsmöbler
Plastklädda 
Glada färger

CARL A. PETTERSSON

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

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Lokal: Brobergs Affär, 1 tr.

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 OO

En trevlig 
sommar med

E V IN R U D E
båtmotorer och 
plastbåtar

Järnbirger AB
O R S A
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När vi sitta i vår b ä n k ...

NÄR JAG KOM TILL NORDEN

Jag är en lärka, som nyss har 
kommit från Söderns länder. När 
jag kom hit, var det så varmt och 
skönt. Jag trivdes riktigt bra här 
först. Men så kom det. Snön kom 
ner med en virvlande fart. Jag tänk
te, att jag skulle förgås i kylan. Så 
här gick det till.

Jag vaknade en morgon, och snön 
den yrde. Och blåste gjorde det. Ja, 
jag frös, så jag skakade. Jag tänkte, 
att vintern skulle komma tillbaka, 
så jag ångrade, att jag for hit upp. 
Men så plötsligt kom staren. Vi bör
jade prata. ”Jag tror för min del, 
att vintern har kommit tillbaks”, sa 
jag. ”Ja, det kan man då rakt tro”, 
sa staren. ”Jag måste nog flyga hem 
nu”, sa han, sen vi pratat lite till. 
Sedan for staren. Klockan var myc
ket, och jag gick och lade mig. Men 
när jag hade somnat, och klockan 
var halv nio, så kom staren och 
väckte mig.

”Vad vill du så här dags?” fråga
de jag. ”Jag kommer med ett gläd
jande budskap. Du förstår att jag 
råkade komma till en björk alldeles 
vid en stor gård. Där inne såg jag 
en konstig apparat, och där förstår 
du, såg jag en karta över Sverige. 
Jag flög till fönsterblecket och tit
tade, och kan du tänka dig, där inne 
såg jag en sån där väderleksgubbe! 
Och vet du, vad han sa? Jo, han sa, 
att i morgon skulle värmen komma 
tillbaka.” ”Nehej, det menar du ald
rig”, sa jag. ”Jo”, sa han.

Jag blev så glad, så jag visste inte 
vad jag skulle göra. jag kunde knap
past somna igen. Och när jag vak
nade på morgonen, sken solen och 
det var så varmt. Så ingen mer vin
ter blev det.

GUJE LENNER, 
Klass 6

NÄR JAG SATTE UPP MIN 
FÅGELHOLK

En dag var jag och pappa till 
skogen. Då fick vi se en urholkad 
stam. Vi hade en yxa med oss. Jag 
högg ned stammen, och så tog pap
pa hem den. När vi kom hem, gjor
de jag en fågelholk. När den var 
färdig, satte jag upp den i ett träd. 
Om några dagar var det starar som 
byggde bo i den.

ALF BILAR, 
Klass 3

MIN FANTASISKOG

En dag är jag ute i skogen. Det 
är så skojigt att vara här. Men vad 
nu då, det prasslar i buskarna där 
borta, det är bäst, att jag är tyst. 
Men titta där, det är ett rådjur, som 
går där borta. Jag tror, jag skall ro
pa på det. Kom, kom! Det kom
mer faktiskt. O, så sött det är. Men 
titta en hare skuttar där borta. Det 
är inte värt att jag ropar på ho
nom, han kanske är arg. Nej kom 
nu lilla söta rådjur, nu går vi och 
äter lite matsäck, kom, kom. Mums 
vad gott det är. Är det inte?

ULLA KRATZ, 
Klass 3

DÄ VÅREN KOMMER

Nu blir det vår, 
ny frisyr i damens hår.
Alla gårdar bör nu städas, 
nu behöver man ej rädas.
För nu blir det vår, 
lärkan drillen slår.

Nu blir det vår,
myrorna nu går
för att hämta skräp till stacken,
borta vid Stubbåsbacken.
Nu blir det vår, 
lärkan drillen slår.

Vårens fåglakör,
sjunger så man hör
tydligt klart, ja väldigt bra:
”Det är bra med vår, ha ha!”
Nu blir det vår,
Lärkan drillen slår.

NILS ERIK GÖTHE, 
Klass 6

VÅREN
Nu har våren kommit och blå

sippor och vitsippor och tussilago 
har kommit fram.

Och vår sommarfågel staren har 
kommit. Vårbruket är på gång. Grå
sparvarna hämtar sin mat vid trak
torn.

BIRGITTA FREDBERG, 
Klass 2

WÄRI

Ed wa jen göng, nu i wår, I skuld 
ajt ö sönk blommor. I letud ettur 
wajtsippor, men I ittud int nögur. 
I skuld fer gö intör skojem, tänkt 
ik. Men ed fånns ingör wajtsippur. 
Ed fånns minnsån ed, sö int ik 
skuld a, ed wa blåsippor, tussilago 
ö snusblommor. Se djick I emat ö 
åt jåta. Ed wa gwött.

RITA SAMELL, 
Klass 4
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FISKE
En sommar var Bror, Bojan, Bir

gitta, Olle, Kristina, Mona, mamma, 
pappa och jag till Emåsjön över fre
dag, lördag och söndag. Vi åkte i 
två bilar. När vi åkte dit fick vi 
punktering på vlr bil, så vi kom 
dit senare än dom andra. Då vi 
kom, bjöd dom på korv. Vi satte 
upp tältet och gick och lade oss, för 
det var ganska sent.

Nästa morgon fiskade vi, men vi 
fick ingen fisk. Vi rodde ut till en ö. 
Jag simmade tillbaka. Sedan gick vi 
till ett ställe och badade. Då såg vi 
några andra, som fiskade, och dom 
fick mycket fisk. Vi gick och häm
tade våra metspön och fiskade en 
liten 'bit ifrån dem. Vi fick också 
fisk. Kristina fick första fisken. Hon 
fick också de flesta. De andra, som 
var där, åkte hem, och vi fiskade 
där dom varit. Nästa dag skulle vi 
åka hem. Medan mamma, pappa, 
Bror och Bojan plockade ihop, fis
kade vi andra. Sedan rökte vi fisken 
och åkte hem.

EVA ASPMAN, 
Klass 6

UM WÅRE
Jen dag kåme jett bi ö sätt se 

uppo jena tussilago. Just sö an skuld 
biro ö sajg ånundjen, kåm e jett 
ellör bi, sö int wist, att an wa dån. 
Men do an kåm närmera, såg an, 
att jett ellör bi add käme fire an 
dit. Då wart an sö arg, att an skuld 
biro ö slåss. Men denda sö add were 
dån först, flög fro denda ödra, in- 
na an add birto ö slåss, sö denda, sö 
add were dån senust, fick flog em 
ajta ånundjen. Men denda, sö add 
were dån först, an kåm em mi jen 
stur stack mi ånundjen. Se wart e 
jen riktin fest när binema. Nästa 
göng an wa dit ö to ånundjen, skuld 
an frågan, um dem skuld dela.

INGRID WIK, 
Klass 4

— Det värsta med kalas är att man 
måste dricka "läsk" i stället för mjölk! av 

Örjan Liss, klass 4

TROLLET SNURRE
Det var en gång, för flera 1000 

år sen, ett troll, som hette Snurre. 
En gång fyllde Snurre 150 år, och 
då måste han ha ett stort kalas. 
Han fick bråttom att bjuda sina 
vänner och bekanta. Han bjöd sin 
kusin Dummer, trollprinsessan, 
trollprinsen, trollmor och många 
flera. På kalaset fick de mycket god 
mat, stekt groda, snigel och råtta. 
De sa att de aldrig hade fått så god 
mat förr.

ULLA REEN, 
Klass 3

Teckning: Pä upptäcktsfärd efter våren av 
Leif Rähs, klass 5

ISUMÅR

I sumår sku wi a roli. Wi skum 
ajt ö fistja. Ik ska saj åv, wört wi 
skum: börti Draggån. ö  dar sku wi 
tälta ö stetj fistjun. Int sku wi bara 
börti Draggån äld. Wi skum upi 
Ästjosn, ö se sku wi för em. ö  se 
lär wi ta lit jåtå mi wöss. Wi skum 
a tält ajto jen ölma. Dar sku Wi 
lidja ö sol wöss. Se lär wi för åk 
em nön göng. Int sku wi för wa dån 
jåmt äld.

LARS-GÖRAN HANSSON, 
Klass 4

VÅR HUND
Då jag var liten, hade vi en hund, 

som hette Putte. Han var så snäll. 
En dag var han ute på gården och 
lekte med mig. Då kom mormor ut 
och gav honom ett 'ben. Då Putte 
hade tagit benet, kom jag dit och 
tog benet för honom, och nu tror 
väl ni, att han bet mig, som nästan 
alla hundar gör. Men det gjorde han 
inte, utan han lät mig ha benet, tills 
jag la tillbaka det.

En lördagskväll hade vi släppt ut 
Putte, för att han skulle vakta huset 
åt oss, som han jämt brukade göra. 
På morgonen dagen därefter låg vi 
ganska länge. Klockan var ungefär 
åtta, då vi hörde en bil utanför, och 
mamma steg upp och skulle se vem 
det var. Det var syster, som var 
där, och Putte låg utanför bron och 
solade sig. Då syster kom fram till 
bron, reste Putte sig och tänkte bita 
henne. Nej, det tänkte han då inte, 
utan han tog henne i armen försik
tigt och ledde henne ut till vägen 
igen. För han tänkte, att vi låg och 
sov.

Till sist fick vi lov att sälja ho
nom, för vi flyttade och fick ett 
mindre rum och kök, så vi kunde 
inte ha honom kvar.

GUNVOR GREF, 
Klass 5

. . .  överallt 
har Ni

biltirbuM
inpå knutarna

Se och p r o v k ö r
— årets stora 

m-o-t-o-r-h-ä-n-d-e-l-s-e

X1- Starkare motor 
5$- Större bagagerum 
^  Helsynkroniserad växellåda

Volkswagen

InlbbuM
ORSA ^  MORA ^  LEKSAND RATTVIK
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VÅRTECKEN

Det började en sån där vanlig dag 
ni vet. Det var den åttonde april. 
Jag skulle cykla till Lisselhed. På 
vägen dit lystrade jag och hörde ett 
ljud som lät ”tyity”. Jag såg mig om 
åt alla håll och fick syn på två stor
spovar på en åker. Jag hade länge 
tvivlat på att våren var här, men 
nu förstod jag det. Nu började jag 
se mig om ordentligt. Det lyste gult 
av tussilago ur ett dike. När jag 
kom fram, lade jag cykeln i ett dike 
och gick ut i skogen. Efter en stund 
hittade jag blåsippor vid ett skogs- 
bryn. Jag plockade några av dem. 
Nu vände jag öch gick tillbaka till 
cykeln. Sedan jag kommit fram till 
diket med tussilago, plockade jag 
några av dem också, och det var 
med fröjd i sinnet jag for hem.

JÖRGEN MONTHER, 
Klass 5

TROLLET TRULLE

Tidigt en morgon vaknade trol
let Trulle. Han hade sovit hela vin
tern, och nu tyckte han det var 
väldigt skönt att vakna. Men usch, 
vad det var ljust inne i hans lilla 
stubbe. Det är bäst jag går och tit
tar efter, vad det är, som det blir 
så ljust av, tänkte han. När han 
kom ut, blev han så glad, att han 
hoppade högt av glädje. Det var so
len, som hade tittat in i hans lilla 
stubbe.

Nu trodde Trulle, att det var 
sommar och började ta av sig strum
por och skor. Sen började han 
springa barfota. Han var ute och 
lekte i några bäckar, som isen hade

smält bort ifrån. Han var ute ända 
tills klockan fyra på eftermiddagen.

Trulles mormor, som också hade 
vaknat när solen hade tittat in ge
nom hennes fönster, trodde knap
past sina ögon, när hon såg Trulle 
springa barfota ute på gräsmattan. 
Hon skyndade sig att ta på kläder
na och sprang ut och fick tag i 
Trulle. Hon gick in med honom. 
Först fick han dricka varmt ho- 
nungsvatten, sen fick han gå och 
lägga sig. Han fick ligga i sin säng 
ett bra tag, innan han fick gå upp. 
När han kom ut igen, var det fullt 
med trollbarn ute. Alla hade strum
por och skor på sig. Men Trulle gick 
inte direkt till de andra trollbarnen, 
som han annars brukade göra. Han 
satte sig på en veranda och tänkte 
på hur dum han hade varit, när han 
hade sprungit barfota ute på gården.

CARINA BERGLIND, 
Klass 3

Presenter
till M ORS D A G . . . D K W

en vagn att lita på

H EM SLÖ JD  / a Q  
Presentartiklar

Begär
demonstration!

MUSIK & HEM SLÖJD
Biltjänst
Uno Carlsson

G. Klockar — Tel. 403 20 Tel. 401 56, 404 90

VID STRANDEN

Lillen leker med sanden
vid den skvalpande stranden.
Vågorna de blå
skvalpa och slå
mot rödfrusna fotter små.

Mamma ropar: Matdags, kom 
fram,

nu medan maten är varm!
Lillen ropar: Vänta en stund.
Jag är ju redan så trind och 

rund.

Solen den skiner och ler 
mot den lekande lillen ner. 
Fiskarna stänker och plaskar, 
medan lillen gräver och vaskar.

Solen ligger just vid randen 
av den blänkande stranden.
Och hemåt det nu 'bär 
till huset uppå kullen där.

LISBETH LÖHF, 
Klass 6

WÅRI

Dö wi skum bört ö pluck blåsip
por, i wi sö räddör att ä ska kum 
nön älg. Jen göng, dö wi skuldöm 
bört ö pluck blommor, sö bräkädä 
nöger ini skojem. Wi sågöm börtöra 
skojem, men dös int wi sågum nön 
älg, sö djingum wi lungönt.

Men ä kåm do indjun älg sö tur
wa.

Men dä älger a wurti skrämdör 
ini bigdn sö a dem kajt dittör. Fast 
jåmt wi am we ini skojem, a wi 
aldri sitt nön älg, äldöst ädd I aldri 
twöst gö dit.

BODIL BRÄND, 
Klass 4

Orsa Lastbilcentral
utför alla 
slags transporter

Försäljer:
Gjutgrus, singel, 
m akadam , 
stenmjöl m. m.

Tel. 404 30, 404 31

IG

Teckning: Fäbodstugan av 
Sven-Erik Soling, klass 3
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MINA KANARIEFÅGLAR

I julklapp fick min syster och jag 
varsin kanariefågel. Vi döpte dem 
till Albin och Titti. Varje dag, när 
jag kommer hem från skolan, ger 
jag dem mat. De får kanariefrö, 
linfrö, hirsfrö och hampfrö, som bi- 
foder ger jag dem sångfrö och 
kräftfoder. De är mycket förtjusta 
i riven morot, och jag ger dem det 
varje dag. En gång i veckan gör jag 
rent i buren.

I början av mars byggde Titti bo 
och lade tre ägg. Hon var mycket 
nervös, och medan hon ännu låg 
och ruvade, flög hon bort.

Vi köpte emellertid en ny hona, 
som vi döpte till Pia. Pia byggde 
också bo och lade fyra ägg. Hon är 
mycket trogen, och när ett ägg 
trillade ner, flyttade hon inte på 
sig, när jag skulle lägga tillbaka det, 
hon hackade bara på skeden. Emel
lertid var ägget sprucket, så jag tog 
bort det.

I förrgår kläcktes äggen. Ungarna 
är mest en stor näbb och stora 
ögon, kroppen är mycket liten. Som 
första foder får de malet hampfrö, 
hackat, hårdkokt ägg och skorp- 
smulor. När ungarna är fyra till 
fem veckor gamla, kan man skilja 
dem från föräldrarna. Fullt utvuxen 
blir kanariefågeln först vid ett års 
ålder.

IRENE WESTIN, 
Klass 4

ETT MYRKRIG

Hej, hej på er! Jag är en myra 
som nu skall berätta om ett äventyr 
som jag varit med om. En morgon 
kom det några myror hit och tog 
några larver för oss. Det blev väl-

T A P E T E R . . .
Stuvar
och restpartier 
slumpas

F Ä R G H A N D E L  
Tel. 401 55

digt bråkigt här. Vi sprang hit och 
dit och skrek, att nu måste det bli 
krig. Och så blev det. Vi gick mot 
våra fiender och snart slogs vi av 
alla krafter. Men sorgligt nog — 
våra fiender vann. Många myror 
hade stupat, men jag klarade mej. 
Men oj! Våra fiender började ta 
fångar. Och hjälp! Här kom några 
och tog mej, och jag fick minsann 
gå snällt med.

Det var inte roligt att arbeta 
som fånge inte. Det svåraste arbetet 
fick vi fångar göra, och jag längtade 
hem mer och mer. En dag skulle jag 
gå och hjälpa en myra med en sak, 
och då passade jag på att smita. Jag 
sprang så fort jag kunde, för jag 
förstod, att jag var förföljd. Och 
mycket riktigt, efter mej kom någ
ra myror, och oj, vad rädd jag blev! 
Jag gömde mej bakom en grästuva, 
och snart kom de andra förbi. Jag 
var rädd, att de skulle se mej, men 
det gjorde de lyckligtvis inte. Så 
fortsatte jag hemåt, nu kunde jåg

Ett vackert och beståen
de minne från Konfirma
tions- och Examensdagen 

blir ett

Porträtt
från

Tegmans Foto
Orsa Tel. 400 93

SKEPPSBRUTNA 
PÅ EN ÖDE ö

Det var en varm junidag och Eva, 
Inga, Bengt och Evert skulle ut och 
fiska. Dom stack i väg kl. 7 på mor
gonen. Dom hade matsäck för två 
dagar. Dom skulle till Måsön och 
skulle ligga kvar i stugan på ön. 
När de kom fram gjorde de i ord
ning i stugan. Och sen tog de met
spöna och gick ner till sjön och me
tade. Bengt fick den första fisken, 
men det var en liten abborre, som 
han fick kasta i igen, så att den fick 
växa lite till. På kvällen hade de 
fått 26 abborrar, 10 mörtar och 2 
gäddor på Everts kastspö. Så åt de 
middag och gick till vila.

På natten vaknade Bengt och 
skrek: ”Huset brinner!” och störta
de mot dörren. Och som blixtar 
var de andra uppe ur sina sängar 
och störtade mot dörren. Och en 
minut senare störtade taket ner. 
Det var redan morgon, solen hade 
just gått över bergtopparna. ”Det 
är lika bra att vi åker hem med det 
samma”, sa Evert, och de gick till 
andra ändan av ön, där båten låg. 
När de kom fram gav Eva till ett 
skrik, för båten var borta. Och när 
Bengt såg på repstumpen, som var 
kvar, såg han, att någon hade sku
rit av repet på natten.

När tre timmar hade gått kom 
en fiskare och tog dom med till 
Tallåsen.

LARS-INGVAR MASSER, 
Klass 5

se myrstacken, där jag bodde. Och 
så klarade jag mej undan mina fien
der. KARIN SVENSSON, 

Klass 5

F IA T  ett bättre bilköp
FIAT har rätt bil, till rätt 
pris, för va rje  ändam ål

— Begär demonstration —

TV *  Radio *  Service
Conserton - Lorentz - LL - Erres

Firma Bengt Källdahl
Tel. 402 03, Orsa
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JE SAGA
Ä wa jen göng jett trull, sö jättud 

Tröle. An bodd upp i bjari nön sta. 
War ann boddä, ed wet wint.

Jen dag skuld an ajt ö gö, ä wa 
fint wedur. Dä an ad gändje jätt 
tag, kåm an upp o Stenbjar. Dar 
fick an sjå nöga smoa pricka. Ed 
wa stugor. Deda tickt an såg sö roli 
ajt, sö an to åv kössten. Se fortsät- 
tud an nid a grundem. Dem sö bodd 
dån, ad gnott ö gämt si, dä dem 
fing sjå Tröle. Dem ad just säti ö 
drutsji kaffe ö duppad. Sö dä an ad 
liftad åv tak, sö såg an bullån. Ån 
smäked o ä, ö an tickt att e wa sö 
gwött, sö an åt upp ölltijop.

Se djick an em jässn. I tror bjar 
jättud Klittbjar.

HANS-ERIK NISSA, 
Klass 4

DEN LILLA RÄVUNGEN
Jag känner en liten rävunge i Ors- 

bleck. Den är så söt. Tyvärr vet jag 
inte vad den heter, men det bryr jag 
mej inte om. Jag brukar kalla den 
Topsy. Den är brandgul och har 
svart bringa. Svansen liknar en ekor
res, men enda skillnaden är, att den 
har en svart svansspets. Topsy kom
mer alltid, när jag lockar på henne. 
Den får aldrig gå lös, utan den har 
en lång kedja att springa i. När den 
ligger och sover, passar sången ”Rä
ven ligger i sola och sover” på hen
ne. Varje gång jag åker bil med 
pappa förbi där, ber jag att få stan
na och gå till Topsy en stund. Och 
hon är alltid lika snäll. Nu undrar 
jag, om det dröjer länge, tills jag 
får träffa Topsy igen!

AGNETA GRÖNBERG, 
Klass 3

Mors Dagspresenter!
Morsdagskopp från 3: 15 — 4: 25
TV-set i prislägen 5:50, 6:50, 7:30 
Kaffekoppar frän lk duss. 6: — 
Tekoppar . . från 1h duss. 9: — 
Glasassietter V2 duss. 3:60—4:50 
Saftglas, vack. färg, 'I2 duss. 3:60 
Filbunksskälar, porslin, blå,

skär, grön,........................1:10
Salladbestick i plast från 1:10 
Salladbestick, rostfritt stål

med teakhandtag . . 7:50 
Linnedukar, stor sortering. 
Plastmattor, 50 cm br., pr m 9:— 

1000-tals andra artiklar billigt

Lindströms Bosättning
Tel. 406 71, Orsa

Teckning: En scout på promenad i vår
solens glans 
av Jan Lindström, klass 5

VÅREN

Nu är det vår igen, och vintern 
är förgången. Sjön har gått opp, och 
blommorna står i knopp. Hemma 
har jag hittat knoppar av gullviva. 
Det har också kommit grönt gräs. 
Lärkan har kommit, fast jag själv 
inte har sett den. En dag var hela 
klassen ute och cyklade. Vi skulle 
lyssna, om vi hörde eller såg några 
fåglar, det gjorde vi också. Vi hörde 
lärkan, men vi såg den inte. Bäckar
na porlade. Och vi stannade och 
drack vatten också, vattnet var kallt 
och gott. Vi åkte efter en väg, som 
de inte just plogat på vintern, så 
det var några snöfläckar här och 
där.

KARIN ANDERSSON, 
Klass 4

Con-Brio. . .
den nya permanenten
Låt oss presentera den . . .

Tel. 402 08

WÅRI
Ed wa jen göng i wårus, ik skuld 

ait ö pluck blommor a momo.
Sole sken ö ed wa fint wedör, ed 

waför jen 8—10 plussgradur. Män 
do fick ik sjå jen wörm ini jet ste- 
räs. Do wart ik rädd sö i gnodd 
emat. Se dess djick i aldri bört dit 
nön mer göng.

Men do je wika add gändje, djick 
ik nön ällör sta ö sönkud waitsi-p- 
por ö blåsippor. I fick sö mitje 
blommur sö i bevdint plucka nästa 
dag.

MARIANNE NORMAN, 
Klass 4

FÅGELUNGEN KRAX
I somras skulle jag och Olle och 

Ove ut på en cykeltur. Vi skulle 
åka till Orsa. När vi kom till sand
taget låg det en fågel på vägen. Olle 
trodde att det var en sten, så han 
skulle köra på den, men då sa jag, 
att det var en fågel, då svängde Olle 
åt sidan. Vi stannade på vägen och 
jag tog upp fågeln. Sen åkte vi hem. 
Nästa dag dog den, och vi gick och 
begravde den.

BENNY HOLMSTRAND, 
Klass 3

ETT FISKAFÄNGE
Det var en gång en man, som var 

ute och fiskade. Då kom en katt. 
Katten gick ut på bryggan och tog 
fisken.

Då såg fiskaren det. Han blev så 
arg. En hund jagade katten så kat
ten tappade fisken. En fiskmås tog 
fisken. Katten sprang opp i ett träd.

EVA HOLMSTRAND, 
Klass 2

I sommarens 
soliga dagar . . .

För vila och skön av
koppling finns nu lätta 
och vackra trädgårds- 
och balkongmöbler samt 
terrassgungor till priser 
som passar alla.

Järnvägsgatan 27 
Tel. 410 35
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FRELINS KONDITORI
Telefon 40027

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•  Värme-, Vatten-,
•  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

R E K O M M EN D ER A S !

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad

•  Bilringar
•  Batterier
•  Bensin
•  Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

De gamla berätta . . .  Forts, trån sid. 2.

förstördes delvis vid den där över
svämningen, och sedan byggde Hed 
Anders en såg där. När jag talar om 
kvarnar, kommer jag att tänka pa 
sextonhundratals-kvarnen, som står 
vid hembygdsgården. Den har jag 
varit med om att ta från Granån 
öster om Skattungbyn och timra 
upp där i Enån. Jag har varit med 
om att sätta upp de andra husen 
vid hembygdsgården också. Det var 
först och främst taken jag skulle 
lägga. Det är gjort med näver, som 
vi köpte från Hälsingland.

Ja, nog har jag hunnit en del på 
de nittio åren. Ändå blir det ju ba
ra bitar av ens liv, som dyker upp, 
när man sitter så här och berättar. 
Har jag talat om, att jag varit spel
man och söndagsskollärare och före
ståndare för fribaptisterna i Hansjö?

Redan medan jag tar avsked och 
får några sista förmaningsord häm
tat från nittio års livserfarenhet 
blandat med visdomsord från nya 
testamentet, ser jag Olins händer 
sträcka sig efter bibeln och försto
ringsglaset, som ligger på bordet 
framför honom.

J. E. B.

Ungdomsgården . . .  Forts, från sid. 11.

den komma i kontakt med den stora 
del av vår församling, som ungdo
marna utgör. Kan vi bättre lära oss 
känna och förstå ungdomarna av 
idag och kan de å sin sida lära sig 
känna, att vi svartrockar inte är så 
farliga, som vi kanske ser ut, utan 
förstå att vi vill dem väl och vill 
vara dem till hjälp i alla livets si
tuationer, om det också ibland bara 
gäller att hjälpa dem med deras fri
tidsproblem, så är mycket vunnet 
ur vår synpunkt och kanske också 
ur deras.

Men innan jag slutar den här ar
tikeln skulle jag vilja berätta, att 
ett par föräldrar erbjudit sig att 
sitta därnere på Ungdomsgården 
ibland, när det är svårt för mig att 
vara där. Om det finns fler föräld
rar som har lust att hjälpa till på 
det sättet, genom att då och då ta 
ett pass mellan 11 och 15.30, så är 
deras hjälp mycket välkommen. De 
kommer säkert att bli glatt överras
kade över hur trevligt man kan ha 
det därnere bland flickorna och poj
karna på ungdomsgården.

Olle Hambraeus

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapeiserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46

REKOMMENDERAS!
Glas, Porslin, Specerier och 

Manufaktur

Märket garanterar 
— rör bästa arbetet för
Värme - Vatten - Avlopp

ERIK WESSTRÖM
Rörledningsfirma - ORSA

Tel. 401 19 — 405 19
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Teckning: Typer i klassen a v  Örjan Liss, klass 4

Skolnytt
Läraren A. Liveröd
slutar sin tjänst på yrkesskolans bil
avdelning den 1 juli för att tillträda 
annan tjänst. Nio ansökningar har 
inkommit till den lediga tjänsten, 
och skolstyrelsen har bland dessa 
placerat yrkesläraren Einar Helin, 
Vilhelmina, i första rummet.

Skolkökslärarinnan Naima Wester- 
lund

har fått plats i Sandviken och läm
nar alltså också hon vår yrkesskola 
den 1 juli. Här blir det kanske svå
rare att få ersättare. Det är nämli
gen stor brist på skolkökslärarinnor. 
Det finns ungefär 10 gånger så 
många platser som antalet lärarin
nor som examineras i år.

Behöriga slöjdlärarinnor
är det också mycket smått om. Vi 
har nu haft en tjänst i Kyrkbyn ut
annonserad fyra gånger utan att få 
en enda ansökan från lärarinnor 
med skolöverstyrelsens behörighet.

Nytt tak i Kallmora.
Skolstyrelsen har beslutat att i 

höst lägga på eternittak på Kallmo
ra folkskolbyggnad lika som i Ne- 
derberga. Alla våra gamla skolbygg
nader med plåttak har plåten mer 
eller mindre upprostad.

Terminerna nästa läsår
börjar och slutar på följande tider: 
FOLKSKOLAN: 23/8—19/12; 8/1— 

10/ 6.
SAMRE ALSKOLAN: 28/8—20/12;

9/1—8/6.
YRKESSKOLAN: handelsavd. 19/8 

—16/12; 8/1—9; husmodersavd.
21/8—18/12; 8/1—9/6; övriga av
delningar: 10/8—22/12; 8/1—15/6.

Tillsynslärare.
Fullmäktige har medgivit att skol

styrelsen får förordna tillsynslärare 
även vid Skattungbyns, Kallmora 
och Nederberga skolor. Styrelsen 
anser tillsynslärare nödvändiga även 
i de mindre skolorna bl. a. för ma- 
terielvård, uthyrning m. m.

O R S A  S K O L T I D N I N G
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Prenumeration sker genom insättning å 
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Alla räkningar,
avseende varuleveranser, utförda ar
beten m. m. för skolornas räkning 
skall enligt skolstyrelsens beslut in
sändas till skolkontoret, där de 
granskas och införes i attestliggare, 
varefter utanordning sker och ut
betalning verkställes över postgiro. 
Vederbörande bör alltså inte vända 
sig till skolstyrelsens ordförande för 
att få utanordning.

Tjänstledighet.
Folkskollärare Joh. Hasmats har 

erhållit tjänstledighet även nästa läs
år från sin tjänst vid Kyrkbyns sko
la för fortsatt tjänstgöring vid sam- 
realskolan.

Sporthall i Orsa?
I kommunalfullmäktige har mo

tionerats om utredning av möjlig
heterna att uppföra en sporthall i 
Orsa i samband med byggandet av 
gymnastiksalen vid Kyrkbyns skola.

Skolstyrelsen har fått yttra sig 
över förslaget och den säger bl. a. 
följande:

Styrelsen har i princip intet att 
erinra emot uppförandet av en så
dan byggnad, om kommunens eko
nomi tillåter en sådan investering. 
Styrelsen kan dock ej tillstyrka, att 
hallen uppföres i samband med gym
nastiksalen vid Kyrkbyns skola. Av 
flera orsaker måste detta anses 
olämpligt: tomten är för liten, hela 
statsbidragsproceduren skulle få gö

Beckmans Tryckeri AB, Orsa — 1961

ras om, och en sporthall här skulle 
ej ha så stor betydelse för skol
arbetet.

Vid samrealskolan måste i fram
tiden, då enhetsskolan införes, yt
terligare en gymnastiksal uppföras. 
Enligt den gjorda utredningen skul
le högstadiet få 14 avdelningar. Se
dan dess har förslaget om uppdel
ning av 9a på fyra olika linjer 
kommit. Vidare diskuteras nu över
förandet till Orsa av Ore kommun, 
helt eller delvis. Kanske får vi också 
ett par av de föreslagna påbygg- 
nadslinjerna på årskurs 9. Och där
till kommer yrkesskolan, som f. n. 
har 9 veckotimmar gymnastik. Vi 
kan på så vis komma upp till 71 
veckotimmar. Därav framgår tyd
ligt, att 2 gymnastiksalar kommer 
att bli helt belagda. Kommer sedan 
5-dagarsveckan, räcker de knappt.

Skolstyrelsen anser därför, att 
eventuell utredning om sporthall 
bör göras i samband med planeran
det av de nya lokalerna för enhets- 
skolans högstadium. Arkitekt Mox- 
ness, som arbetar med ritningar för 
denna utbyggnad, har meddelat, att 
det på tomten finns god plats för 
en sporthall i anslutning till den bli
vande idrottsplanen.

Simkurserna
skötes detta år helt och hållet av 
Orsa Idrottsförening och Borns fri- 
tidsförening. Dessa organisationer 
anställer också simlärarna.

Pris 1:— kr.


