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Musikskolan
Till kommittérade att handha 

musikundervisningen under läsåret 
1954—1955 har folkskolstyrelsen ut
sett musikdirektören Sven Liende- 
borg och folkskollärarna Pelle Ja
kobsson och Rune Mångs.

Den nya kommittén har konsti
tuerat sig med folkskollär. Jakobs
son som ordförande. Han blir alltså 
musikskolans föreståndare. Och bå
de lärare och elever, som har något 
»musikärende», bör alltså vända sig 
till honom. Hans telefonnummer är 
41 009.

Då undertecknad nu lämnar tjän
sten som ledare för musikskolan, 
känner jag ett starkt behov att få 
säga ett tack. Detta riktas i främsta 
rummet till medarbetarna, till mu
sikkommittén och till musiklärarna. 
Ett särskilt tack riktas också till 
rektor Hellman, som på allt sätt 
underlättat arbetet med samreal- 
skolans elever. De många musikan
terna förtjänar också ett tack för 
sitt stora intresse.

Arbetet med musikskolan har 
många gånger varit svårt. Att få 
ihop ett schema, då man har elever 
i nästan hela socknen, då busstider 
och tågtider ska passas och då mu
siklärare ska lånas från Falun och 
Mora, det har inte varit det lättaste. 
Ibland har det klickat. Laila Sa- 
lander i Hansjö har ibland fått stå 
på vägen med sin cello och vänta på 
en bil, som aldrig kommit, därför 
att jag glömt beställa den. Ibland 
har en musiklärare fått förhinder, 
och det har inte gått att få bud till 
alla. Och så har kanske John Nils
son fått åka från Heden förgäves. 
Men alla har de tagit sådana malö
rer med gott humör. Tack för detta!

Och vill jag önska musikskolan 
och dess många elever ett hjärtligt 
lycka till i fortsättningen!

Hj. Hedman.

Bränd KALK och 
KALKSTE\SM|DL

a v  högsta k va lité e r 
t ill fö r d e la k t ig a s t e  
p rise r e rh å lla s  från

AB Skattungbyns Kalkbruk
Mässbarken Telefon 50021

Orsa Samrealskolas nye rektor 
Albert Landin

V ä l k o m m e n !

Orsa Samrealskola fick den 1 juli ny 
rektor — den andra i skolans historia. 
Albert Landin är hans namn, och lapp- 
länning är han. Född den 11 oktober 
år 1911 i Gällivare, sökte han sig under 
studieåren söderut och avlade student
examen i Motala år 1932. Universitets
studier i modersmålet, historia och 
geografi resulterade i en fil. ämbets- 
examen år 1938, varefter han en följd 
av år uppehöll tjänster på spridda 
ställen i landet, tills han den 1 juli 
1946 tillträdde extra ordinarie anställ
ning vid läroverket i Hudiksvall. Här 
blev han kvar till dess han den 1 juli 
1948 tillträdde ordinarie tjänst vid lä
roverket i Eskilstuna, en tjänst som 
han innehaft till denna sommar. I stål

staden var han åren 1950—53 lärover
kets biblotekarie, varjämte han under 
sista läsåret var rektors sekreterare.

Utom skolan har han ägnat åtskilliga 
föreningar sina tjänster. Sålunda har 
han innehaft ordförandeposten i 6:e 
distriktet av Läroverkslärarnas Riks
förbund. I styrelsen för föreningarna 
Norden samt Hem och Skola har han 
haft mycket att beställa. Bl. a .har han 
ordnat med vänortsutbyte av eleverna 
i Eskilstuna och dess nordiska vän
orter. Själv har han trevliga minnen 
från en två veckors vistelse i Stavan
ger som utbyteslärare. Nämnas bör 
också, att han innehaft sekreterarepos
ten i Humanistiska Förbundet i Eskils
tuna.

Född i grannskapet av finska grän
sen känner han sig kanske nu med 
finnmarken så nära inpå sig i viss mån 
återbördad till sin barndoms och sin 
ungdoms land. Bergen och de sjung
ande skogarna locka honom i lediga 
stunder ■— varav han hittills torde haft 
ytterst få. Fisken i älvar och tjärnar 
kanske inte bör känna sig alltför säker, 
när all inledningsbrådskan är överstö
kad här på rektors expedition.

Trångboddheten i skolan för såväl 
elever som lärare kanske kan föror
saka en och annan bekymrets rynka 
i rektors panna. — Just nu tycks först 
på hans önskelista stå fritids lokaler 
för alla de långväga elever, som nu är 
hänvisade till att i alla väder prome
nera omkring på samhällets gator.

Trots sitt myckna arbete har vår 
rektor en förunderlig förmåga att inte 
verka jäktad. Och han trivs. Det var 
nu också precis vad vi, som hälsar 
honom och hans familj välkomna till 
Orsa, i första hand önskade att han 
skulle göra!

Hs.

Gör ett besök i Beställ julklapps-

vår moderna livsmedelsbutik förstoringen i tid!
fe '~Uat<jö t  inte t e la n  n u !

Order till jul niåste vara in
lämnade före den 1 dec.

Självbetjäning Höstens rikhaltiga sortering i
Mjölk o c h  grädde ALBUM linncr Ni lins oss.

Broberg Orsa AB TEGMANS F oto
Telefon 40 545. 40 048 Orsa, tel. 40 093
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Rektor Johannes Boethius 
(* 1878 12/4 1 1954 22/8) 

Några minnesord av Axel Hambrceus

En vacker majdag år 1900 inflyttade 
i Orsa Prostgård nyvalde kyrkoherden 
Daniel Edvard Boethius, förut kyrko
herde i Ål. Denne Boethius, född 24/2 
1834, tillhörde den från Västmanland 
stammande prästsläkt, som tillfört vårt 
land så många kulturpersonligheter. 
En av hans anfäder ‘ var den bekante 
Jakob Boethius, Moraprosten som ris
kerade livet för sin frispråkighet mot 
Karl XIIs förmyndarregering och som 
skänkt oss psalmen ”Si Jesus är ett 
tröstrikt namn”. Om honom skrev 
Harry Blomberg två läsvärda böcker, 
”Mäster Jacob” och ”Jakobs dröm” .

Kyrkoherde Boethius’ tid i Orsa blev 
kort, redan den 12 oktober 1905 gick 
han bort, 71 år gammal. Under de fem 
åren hann likväl kyrkoherde Boethius 
och hans familj leva sig in i Orsa- 
folkets hjärtan. Den blida prostinnan 
Maria Boethius, som bildade den nu 
femtioåriga kyrkliga missionssyför- 
eningen, dog 1929 och fosterdottern 
Rut, bankkassörska, avled 1953.

Sonen Johannes Boethius föddes i 
Västerås den 12/4 1878 och var, då han 
27-årig kom till Orsa, fil. kand. med 
nordiska språk som huvudämne. Un
der den kände professorn Adolf No- 
reens ledning upptog han som special
studium Orsamålet, vilket i honom 
fått sin förnämsta kännare och upp- 
tecknare. Han blev licentiat 1908 och 
tog doktorsgraden 1918 på en avhand
ling om Orsamålet. Säkert minns mån
ga äldre Orsabor den glade och vän
lige studenten som i ett tiotal år strö
vade omkring till fots eller på cykel 
i alla socknens vinklar och vrår. Han 
kallades rätt och slätt ”vårn Johan
nes” när han gjorde sina stugbesök och 
med oändligt tålamod och ytterlig nog
grannhet gjorde sina uppteckningar. 
Han lär till slut ha talat Orsamålet 
”bättre än en infödd” som någon ut
tryckt sig.

Det är underligt och kanske beklag
ligt att en man som så ingående känt 
Dalarne och Orsa skulle komma att få 
sin verksamhet förlagd så fjärran från 
sin fädernegrund. Trots sina stora för
utsättningar för att fortsätta på ”den 
lärda vägen” hade Johannes större in
tresse för människor än för det tungo
mål de talade. Själv hela livet en män

niska med ett ovanligt ungdomligt sin
nelag intresserade han sig för samvaro 
med och fostran av unga människor, 
och ehuru hans lärdomsmeriter hade 
kunnat tillförsäkra honom ett lektorat 
i en läroverksstad kände han sig mera 
dragen till landsbygdens ungdom och 
till folkhögskolan. Boethius blev en av 
den svenska folkhögskolans främsta 
målsmän. Efter några gästspel i Lun- 
nevad och Ronneby kom han 1911 till 
Nässjö, där den förnämliga folkhög
skolan Sörängen är hans skapelse. Up
pe på det småländska höglandet, kring 
den gamla ståtliga ek som ännu är 
skolans vårdträd växte under Boethius 
fasta ledning fram en sällsynt vacker 
och enhetlig anläggning, ett helt skol
samhälle, en av vårt lands vackraste 
folkhögskolor.

Boethius ytterligt kultiverade, hu
mana och ljust religiösa kynne har 
märkbart påverkat den stil av saklig
het, rejält arbete, lyftning och person- 
lighetsutveckling som utmärker Sör- 
ängens folkhögskola. Många gåvor ha
de naturen slösat på sitt älsklingsbarn 
”vårn Johannes” . Icke minst var mu
siken honom kär. Vad vore förresten 
en folkhögskola utan musik!

Som vanligt är med begåvade och 
generösa naturer hopades på rektor 
Boethius en massa, tyvärr ibland ovid
kommande, uppdrag. Han lyckades så 
småningom bli av med kommunala och 
liknande sysslor som lika väl kunde 
skötas av andra och koncentrerade sig 
så småningom på sådant som hörde 
samman med hans humant och peda
gogiskt inriktade läggning. Föreläs
nings- och lärarföreningar, Jönköpings 
läns bildningsförbund och körförbund, 
Föreningen Norden och Föreningen 
för svenskhetens bevarande i utlandet, 
Kyrkliga missionsrådet och andra dy
lika sammanslutningar intresserade 
honom mera och tog honom i anspråk 
för ledande poster.

När Boethius år 1943 avgick som 
folkhögskolerektor var han andligen, 
om också icke kroppsligen, vid full 
vigör. Han fick då tid att ägna sig åt 
den språkvetenskap som han aldrig 
riktigt släppt kontakten med under sin 
långa lärartid. Det var naturligt att

när Orsa jordägande socknemän såg sig 
om efter någon som kunde ta hand om 
arbetet med Orsa sockenhistoria så 
gick tankarna genast till ”vårn Johan
nes” . Med rätt stor tvekan mottog 
Boethius uppdraget — han visste väl 
att verket skulle kosta honom hans 
sista krafter intill livets slut. Man kan 
gott säga att om icke Johannes Boe
thius varit till hands, hade detta verk 
icke blivit vad det nu lovar att bli, 
vårt lands kanske mest enastående 
sockenbeskrivning, under Boethius 
levnad utkommen i två digra band, 
medan det tredje måste slutredigeras 
av hans medarbetare.

Orsafolket står i den största tack
samhetsskuld till Johannes Boethius 
för att han inte drog sig undan den 
möda som Orsaboken kostade honom. 
Han har i detta verk rest ett äreminne 
åt sig själv men även åt den dalabygd 
han kom att mest älska och dit han så 
ofta återvände, till sist i sina tankar 
och ljusa ungdomsminnen.

Johannes Boethius var två gånger 
gift. Som närmast sörjande står hans 
maka i andra giftet, Karin Boethius 
samt en dotter Margit, gift med lant
brukare Tuve Jönsson i Risinge.

Det småländska höglandet har, både 
vad natur och folkkynne beträffar, fle
ra likheter med Orsabygden. Och här 
som där är man enig om en sak: ”Vårn 
Johannes” var en fin och blid man, en 
människa som det var en lyftning att 
komma nära. Det är betecknande att 
hans älsklingspsalm var Wallinpsalmen 
35: Vänligt över jorden glänser strålen 
av ett himmelskt hopp.

Johannes Boethius förkroppsligade 
vänlighetens idé.
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Efter skolan - folkhögskola 
Av Evert Turesson, Mora

Tänk när skolan en gång är slut, 
tänk att få slänga alla läxböcker och 
varje kväll få känna sig fri från pres
sande hemuppgifter, tänk! Det är 
många ungdomar i folkskolans avslut- 
ningsklass, som resonerar på det sättet 
— kanske de flesta. Det är också myc
ket förklarligt. .Skolans »sitta-stilla- 
arbete» lockar inte längre, när krop
pen längtar efter att få ta krafttag ute 
i det fria, när man längtar efter ett 
arbete, ett jobb där man förtjänar 
pengar.

Men när något år gått efter avslutad 
skola förändras så mycket. Det där 
man hånade, när man gick i skolan, 
var kanske ändå inte så dumt. I böc
kerna fanns det allt en hel del intres
sant, och det trivsamma kamratskapet 
i skolan hade man nog saknat länge. 
En liten längtan tillbaka till skolan 
börjar göra sig gällande — men det 
är ju omöjligt att återvända till en 
folkskoleklass. För den skull finns i 
vårt land just sådana skolor, som står 
öppna för dem som några år efter folk
skolan åter får längtan till ytterligare 
skolutbildning •— det är våra folkhög
skolor. Om de skolorna skall jag här 
i korthet berätta.

Inom Kopparbergs län finns inte 
mindre än fem folkhögskolor. De ligger 
i Stora Tuna (Fornby), Folkärna (Sjö
vik), Malung, Leksand och Mora. I 
dessa skolor samlas ungdomar i åldern 
över 17 år till studier i ett eller två år. 
På skolorna finns elever från hela 
Sverige, fastän det största antalet helt 
naturligt kommer från det egna länet. 
Elever från de nordiska grannländerna 
träffar man också på vid varje skola. 
Låt oss göra ett besök på en skola, vi 
tar den kortaste vägen och reser ner 
till Mora.

I Utmeland, invid Zorns gammelgård, 
reser sig skolans huvudbyggnad om
given av gymnastikbyggnad, elevhem 
och bostäder. Eftersom vi tog ett tidigt 
tåg till Mora, ser vi ett antal ungdomar 
på väg in genom huvudingången — låt 
oss följa med dem! I stora salen sker 
samlingen, och rektorn själv tar plats 
bakom talarstolen. Efter några få in
ledande ord sätter han sig vid pianot, 
och salen fylls med vacker musik, som 
stämmer till stillhet och eftertanke. Så

går man till dagens studiearbete. I 
grupper och avdelningar studeras de 
vanligaste skolämnena som modersmål, 
matematik, geografi, historia, engelska 
m. m. Efter morgonpasset och frukos
ten fortsätter en del avdelningar med 
teoretiska lektioner, medan tre grup
per kvinnliga elever går till praktiskt 
arbete, skolkök, sömnad och vävning.

SPECERIER,
GLAS A PORSLIN, 
MANUFAKTUR

Wikn ers Eftr.
Holen, tel. 44 002

G lasögon
vänd Eder med förtroende till

(Qjuek. "Tjhjnkf
Orsa, tel. 40 090

På pojkarnas schema står också prak
tiskt arbete, då är det träslöjd. När 
själva skoldagen är slut, är det andra 
uppgifter som tar vid. Vi kallar det 
inte hemläxor längre, det är mera fritt 
valda hemuppgifter i de olika läsäm- 
nena samt förberedelsearbeten för 
föredrag och diskussionsinledningar. 
Inom skolan ordnas också med frivil
liga kvällsstudiecirklar, där andra äm
nen än de som står på schemat, tas 
upp till behandling. Från de senaste 
årens cirkelarbete kan följande äm
nesrubriker nämnas: Vad jag tror på, 
Att bilda hem och familj, Att se film, 
Scoutledarutbildning, Gymnastikledar- 
utbildning, Hembygdsstudier, Littera
turstudier och Barn- och Ungdoms
psykologi.

Lördagskvällarna blir ofta minnes
värda stunder. Samkvämet på kvällen 
bjuder både på lek och allvar. Sång 
och musik, dikter och uppläsningar, 
sketcher och film, lek och dans står 
det då på programmet och säg, vilka 
ungdomar har tråkigt i sådant säll
skap? Mer kan räknas upp; söndags- 
utfärder, Vasalopps-spårning, skidåk
ning i fjällterräng och vartannat år 
drar hela skolan ut på studieresa. I år 
gick den resan med tåg, båt och buss 
till södra Finland ända fram till ryska 
gränsen och åter till Mora.

Hur man än räknar upp de ämnen 
som studeras, och de saker som görs 
på en folkhögskola, får man ändå inte 
med allt. Det finns där också något, 
som aldrig kan skrivas in i någon plan 
eller sättas upp på ett schema — det 
är den kamratliga samvaron. Ungdo
mar lika till ålder och sinnelag, men 
ändå alla så olika, samlas här till 
vidareutbildning, frivilligt har de åter
vänt till skolbänken med en fast före
sats att mycket vilja och något göra. 
Då finns förutsättningarna för en god 
kamratanda — en kamratgemenskap, 
som många gånger räcker hela livet.

Att sammanfatta i några ord det en 
folkhögskola ger en ung människa går 
inte, det må räcka att konstatera, att 
just denna studietid för de allra flesta 
ungdomar blir en verklig upplevelse, 
ja, många f. d. elever ser under hela 
sitt liv tillbaka på denna tid som Den 
Stora Upplevelsen.
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Orsa-dagen på Skansen
Här kommer ett brev från Stock

holm.
Orsaken till att jag skriver dessa 

rader till Eder är den, att jag blivit 
ombedd att berätta något om den 
»Skansen-träff» vi hade här i Stock
holm söndagen den 29 aug. Jag hoppas 
att »hela Orsa» har reda på denna 
Orsafolkets Skansendag. Hur vi här 
nere i Stockholm fingo besök av släkt 
och vänner hemifrån, och hur vi till
bringade en hel dag tillsammans där 
uppe på denna underbart vackra plats, 
som blivit oss stockholmare så kär och 
uppskattad ej minst som tillflyktsort 
undan storstadens larm och jäkt.

Visserligen blåste det litet kyligt när 
vi träffades vid Orsa-kullen strax före 
klockan 9 denna söndag, men solen 
sken på oss för fullt, och hela dagen 
gynnades vi av ett strålande väder. 
Det var underbart vackert med den 
friska grönskan i träden och på gräs
mattorna! Lägg härtill alla Orsakullors 
och masars färgstarka dräkter, våra 
2 hembygdsfanors och en svensk fanas 
vackra dukar och så solen, solen över 
det hela! Strålande vackert var det och 
Ni må tro att det fotograferades! Det 
var åtskilliga filmrullar, som förbruka
des denna dag av alla utomstående 
skansenbesökare! Alla skulle »knäppa» 
de »Orsaklädda» och de frågade ide
ligen: Vad är detta för vacker allmoge- 
dräkt? Jag fick upplysa många härom 
och så fick jag berätta om slipstenarna 
på vår sockenfana. Den är vacker, sa
des det, så intressant! Och så kom ka
meran fram igen. Jag vet särskilt en 
l i t e n  kulla som blev fotograferad av 
några amerikanare! Hon fick en chok
ladkaka och 25 öre och nu torde hennes 
bild vara i Amerika i detta laget!

Min uppdragsgivare till detta brev 
bad mig att jag skulle berätta några 
roliga episoder från vår samvaro. Det 
kan jag ej göra! Hela: dagen var en

A årt dagliga bröd 
till vardag och fest. 
Erkänt gott.

Hellborgs Hembageri
Orsa, tel. 41068

Artikelförfattaren hälsningstalar pu llög- 
loftet. Dessutom igenkänner man fr. v. fru 
Kerstin Henriksson, pastor östlund och 

stationsinsp. Tysklind.

Jämt-Hans berättar.

enda rolig episod! I Seglora kyrka, där 
unge, trevlige pastor Östlund, Er egen 
pastor predikade för oss, talade han om 
hur vi äro »bröder» — det äro vi väl, 
vi säga ju »Du» till varandra utan 
krus! Och sannerligen kände vi oss alla 
som en enda syskonskara, där vi gingo 
om varandra, skakade hand och mys
te i solskenet! Och inte heller behövde 
vi Orsafolk känna oss som främmande 
på Skansen. Vi hade ju Orsakullen att 
samlas på. Och den gamla hackstugan 
från Kallmora står där bredvid. Den 
har stått där sedan 1891 och var »ren 
gammal då». Liten och oansenlig är

Ingen MARKNAD
utan el t besök som vanligt i

Nya Järnhandeln
Tel. 40 252

den, den har givit namn åt Orsakullen, 
som blivit en av vårt lands mest kända 
festplatser. Vi kände oss som henna, 
när vi i tidiga morgonstunden samla
des.

Vårt dagsprogram började som sig 
bör med gudstjänst i Seglora gamla 
ärevördiga kyrka, dit vi tågade under 
fanor och klingande spel, och när kloc
kan blev 11 var det tid att dricka kyrk
kaffe. Vi bänkade oss kring kaffebor
den på Högloftet och kaffet smakade 
nu gott. Härtill fingo vi njuta av sång 
och musik — Gössa Anders och hans 
spelmanslag bjöd på gammellåtar i 
mängd och kantor Liendeborg och hans 
förnämliga kyrkokör gav oss ett syn
nerligen njutbart sångprogram. Sedan 
vi hurrat för vårt kära Orsa, bröto vi 
upp från kaffeborden och gingo ut i 
solen igen. Vilket underbart väder just 
denna dag — denna sommar som an
nars varit så fattig på vackra dagar! 
Vi hade väl tur, vi Orsafolk! Och så 
underbart vackert det var, när sång
kören klockan 14 ställde upp sig till 
ytterligare sång på Orsakullen. Härlig 
sång, strålande, varm sol och en mild 
vind, som vecklade ut våra socken
fanor så alla kunde se hur vackra de 
äro!

Klockan 15 samlades vi och tusentals 
andra skansenbesökare kring dans
banan vid Bollnästorget. Nu var det 
vårt danslags tur att visa sig. Vilka 
underbart vackra folkdanser vi fingo 
se! Men så blev det också applåder! 
Medan »dansarna» tog igen sig, bjöd 
spelmännen på den ena »låten» efter 
den andra och den stora publiken var 
storbelåten, det både hördes och syn
tes. Och vi var glada och stolta över 
de våras prestationer. När klockan blev 
17 var denna programpunkt slut och 
vi fingo paus. Men det betydde varken 
vila eller ro. Det finns mycket att titta 
på där uppe på Skansen. Och så till-

Hans Peterson
Auktoriserad försäljare för 
Norra Dalarna för 
Studebaker och Peugeot.

Tel. 40 242, Orsa
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kom något som heter hunger. Många 
av oss hade mat med •— smörgåsar och 
kaffeflaskor. Tänk att få slippa trängas 
på restauranger och andra »närings
ställen» och i stället få slå sig ned i 
gröngräset och »hala fram» den ena 
»mackan» efter den andra! Undra på 
att det smakade bra med mat nu när 
det var 9 timmar sen sist vi åt tidigt 
på morgonen. Mat är en bra uppfinning 
när man är hungrig. Det är nog så sant.

På vårt program stod nu bara en 
punkt kvar. Vi skulle samlas på Sol- 
liden kl 19.00. Det började skymma på. 
Solen gjorde sig redo att krypa ned 
där borta i väster. I skuggan av Södra 
bergen började ljusen tändas, och där 
nere på vattnet låg den stora ameri
kanska kryssaren med ett pärlband av 
ljus från fören till aktern. Flottans mu
sikkår, den svenska flottans alltså, 
konserterade, när vi började samlas 
och efter hand blev det fullt med folk. 
Och här på Solliden ryms det många. 
Klockan blev 10.00 och då skulle 
Hanser Lina Göransson sjunga. Orsa- 
flickan skulle sjunga för oss Orsa-folk! 
Vi hade våra sockenfanor med oss, för
stås, och nu skulle två av våra kullor 
bära upp fanorna på scenen och flan
kera vår sångerska. Just som strålkas
tarna tändes och Hanser Lina kom in 
följd av sin pianist, voro kullorna med 
sina fanor på plats. Hanser Lina var 
klädd i sin Orsadräkt — här blev det 
således tre kullor och två Orsa-fanor 
i strålande belysning. Det blev en strå
lande upptakt till en strålande sång
stund — en värdig avslutning på vår 
Skansenträff. När den sista sången 
förklingat, överlämnade en represen
tant för Stockholms Barnens Dag -— 
det var ju Barnens Dags Skansendag 
denna söndag borde jag väl tidigare ha 
omtalat — en vacker blombukett till

sångerskan som ett tack från Barnens 
Dag. Omedelbart därefter trippade den 
fjärde orsakullan fram på estraden. 
Hon neg så vackert och överräckte en 
bukett röda nejlikor till sångerskan. 
Det var lilla Kerstin Laggar som gjor
de denna prestation. Och blommorna 
kom som tack från oss Orsabor. Den 
lilla Kerstin fick en kram och en kyss 
på kinden av den vackra tanten, som 
sjöng så vackert. Säkerligen något som 
Kerstin kommer att minnas liksom för 
oss som såg på ett vackert minne. 
Hjärtligt tack, Hanser Lina, för Ditt 
bidrag till vår Skansendag!

Jag har talat vid flera av vår för
enings medlemmar här i Stockholm, 
som voro med oss, och alla äro glada 
över att så många av Er därhemma 
reste ned till oss. Och om Ni där
hemma äro belåtna med Eder färd, så 
kan behållningen av Skansenträffen 
»betecknas som god» kanske rent av 
resultera i att vi återses nästa år.

Får jag nu till sist genom Orsa skol
tidning sända en hälsning till Eder alla 
som var med från Orsa och ett varmt 
tack till Eder alla som medverkade till 
att Skansendagen blev så lyckad. In
gen nämnd och ingen glömd men till 
alla ett tack från vår förening.

Stockholm den 4 sept. 1954.

Nils Henriksson.

Höstens nyheter
nu inkomna i hattar, handskar, 
väskor, klänningar i modernaste 
modeller och tyger.

Dahls Eftr.
Orsa, tel. 40 191

Välklädd
i eleganta höstnyheter . . .

Vår goda sortering i kostymer och 
rockar gör det säkert möjligt för 
Er att välja ett plagg som passar 
Er smak.

Kostymer från kr. 120:—, Rockar 
i poplin med yllefoder samt på- 
knäppbar skinnkrage, endast 98: — . 
Finns även i storl. 15 och 16 år.

Till höstelegansen hör också ny 
hatt. Märken som Borsalino och 
Karlskrona borga för såväl stil som 
kvalité. Från kr. 17: 50.

SKJORTOR - SLIPSAR - TRÖJOR 
STRUMPOR i störsla sortering.

Krympbehandlade underkläder 
i ren bomull. 5: 90 per plagg.

Våra priser tål alla jämförelser, vil
ket endast ett besök helt kan över
tyga Er om.

Berglinds
Tel. 40 005, Orsa
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Hedman 
Lämnar musikskolans 

ledning
Alltsedan musikskolans start har, 

som väl är bekant, dess ledning be
stått av en s. k. musikkommitté med 
tre medlemmar valda av folkskole- 
styrelsen. Denna kommittés samman
sättning har av olika anledningar väx
lat under åren som gått, men en av 
medlemmarna har alltid varit trogen, 
överlärare Hjalmar Hedman. Han var 
med bland initiativtagarna vid det 
sammanträde i folkskolestyrelsen, då 
man beslöt att frivillig musikunder
visning skulle påbörjas i våra skolor. 
Det var den 4 okt. 1947, ett betydelse
fullt datum i skolans och därmed or
tens musikliv. Sedan dess har Hedman 
hela tiden tillhört kommittén och un
der de sista åren har han också varit 
dess ordförande. Men från och med 
detta musikläsårs början har han på 
grund av för stor arbetsbörda över
lämnat musikledarskapet i andra hän
der och avböjt återval i musikkom
mittén.

Hjalmar Hedman bör inte få dra sig 
tillbaka utan vidare. Därtill har han 
uträttat alltför mycket för musiksko
lans bästa. Det är på sin plats att näm
na något om hans förtjänster.

Ordet musikledare består ju av två 
delar, musik och ledare. En idealisk 
musikledare bör alltså behärska dessa 
två, musiken och ledarskapet. Hos 
Hedman är denna kombination särde
les lyckad. Låt oss börja med hans 
ledareförmåga!

Det är många trådar musikledningen 
har i sina händer, och det fordras myc
ket för att allt ska gå väl i lås. Som

Besök

Marknads-B ar en
i sitt ljusa och rymliga tält 
(mitt emot Brandstationen)

Varmrätter
Kaffe med hembakat bröd 
Grillad korv med 
potatissallad in. m.

Musikunderhållning

Or sa-B  ar en

organisatör av musikskolans arbete 
har Hedman, alltid varit den perfekte 
och smidige. Samarbetet med honom 
har varit ett nöje. Han har kommit 
med åtskilliga goda uppslag, när det 
gäller organisation, t. ex. kort för varje 
elev, där hans lärare gör lektionsan- 
teckningar m. m., kort för vart och ett 
av musikskolans många instrument, 
där man kan avläsa dess olika öden, 
en klar och upplysande matrikel över 
eleverna och mycket annat. Organisa
tionen i stort har inte förmått honom 
glömma detaljerna. Alltid har han 
tänkt på elevernas bästa, vare sig det 
gällt den lille tonettspelaren i klass tre 
eller den nära nog fullvuxne musikern 
i samrealskolan.

Med tonvikt på det musikaliska bör 
nämnas att Hjalmar Hedman är en 
skicklig pianist och organist, och att 
han också är duktig musiklärare. Sko
lans orkester har alltid legat honom 
varmt om hjärtat. Liksom så många 
andra har han funnit att repertoaren 
för skolorkestern är ett svårt problem. 
För att få fram fler lämpliga stycken 
för den ungdomliga orkestern har han 
komponerat och arrangerat melodier 
och uppmuntrat skolans egna kompo
nistförmågor därtill. När det gäller 
samspelet har Hedman arbetat mycket 
för att så många som möjligt ska få 
tillfälle att vara med.

Vi gläder oss inte när nu Hedman 
lämnar musikkommittén, men vi är 
tacksamma för att han ämnar fortsätta 
som lärare i orgel, piano och i den 
förberedande kursen. Vi, det vill säga 
den nya musikkommittén, musiklärar
na, målsmännen och sist, men inga
lunda minst, eleverna, tackar Hjalmar 
Hedman för allt gott arbete han ned
lagt till musikens fromma!

P. J.

B IL T JÄ N S T
Uno Carlsson Tel. 40 156. 40 490

Slor skinn- 

marknad hos 

Ang. Larsson kb

Till marknadsdagarna har 
inkommit en stor sortering 
skinnkläder av extra l:ma 
getskinn, som vi sälja till 
så låga priser, att t. o. m. 
malungsbor häpnar.

Knutte' -jackor
och andra käcka ungdomsmodeller

Rockar och 
långa jackor
med och utan skinnkrage.

Damjackor
Herr- och damhandskar

Till älg jägare
rekommenderas vår lätta sport
rock med löstagbart skinnfoder. 
Även lätt och trivsam för pro
menad.

Nyheterna i höstens dam
kappor och dräkter äro 
många och sevärda. Ävenså 
herrkostymer, rockar och 
hattar.

Välkomna in för att se och prova!

Aug. Larsson KB
Telefon 40 021

Manufaktur, Damkappor. 
Herrekipering
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Bibliotekslokaler i Orsa och andra kommuner
(Bilderna och en del sakuppgifter i artikeln är hämtade ur broschyren "Tolv bibliotek

på Dalarnas landsbygd” .)

Älvdalens sockenbibliotek

— mfa ljgjr;

G rrtnäs folkbibliotek: utläningsrumm et.

Skolstyrelsen och kommunens 
biblioteksstyrelse har beslutat före
slå kommunalfullmäktige, att som 
andra byggnadsetapp på skoltomten 
i Kyrkbyn får uppföras gymnastik - 
salsbyggnaden och biblioteksbygg- 
naden.

Båda byggnaderna är högeligen 
önskvärda. En ordentlig gymnastik
sal är ju helt enkelt en nödvändig
het för en så stor skola, som Kyrk
byskolan nu blir. V i kommer där 
de närmaste åren att få 13—15 
läraravdelningar.

Men det i arkitekttävlingen ingå
ende biblioteket är lika nödvändigt. 
Jag tror knappt orsaborna i allmän
het vet, hur illa Orsa står i fråga 
om bibliotekslokaler. Vi har ju här 
ett socknens bibliotek, som funnits 
ända sedan år 1860. Detta bibliotek 
hade vid årsskiftet 4.448 band, pla
cerade i en del skolsalar. Endast i 
Hansjö har biblioteksfilialen ett 
mindre särskilt rum till sitt förfo
gande. I Kyrkbyn är sockenbiblio
teket hemlöst. Böckerna har dels 
överförts till filialer ute i byarna, 
dels deponerats i Orsa Godtempla- 
res bibliotek.

Faktum är alltså, att en så stor 
socken som Orsa helt saknar riktiga 
bibliotekslokaler. Inget läsrum fin
nes. Allmänheten har ej tillgång 
till uppslagsböcker och facklittera
tur i den utsträckning som är önsk
värt.

Hur är det då i andra dalakom
muner?

När vi börjar undersöka detta, 
kommer Orsa riktigt i skamvrån. 
Det finns nämligen i Dalarna ingen 
kommun med 8.000 invånare, som 
ej har biblioteksfrågan löst, mer än 
Orsa. Många kommuner med 3.000 
—4.000 inv. har fina nyinredda bib
liotekslokaler. Och flera verkligt 
små kommuner likaså. Siljansnäs 
t. ex. som bara har 2.000 inv. har 
nyss fått nya bibliotekslokaler.

För att fullständiga bilden skall 
lämnas en översikt över förhållan
dena i några av de kommuner, som 
Orsa kanske närmast vill jämföra 
sig med.

Om vi först går till grannsocknen 
i söder, kan vi konstatera, att Mora 
folkbibliotek haft sina nya lokaler 
i kommunalhuset i snart 10 år. Där
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Leksands <
Sockenbibliotek

A utlåningssal, B läsrum, C ungdomsrum, 
D barnavdelning, E arbetsrum, F  musik
rum, G korridor, H klassum, I  magasin.



ORSA SKOLTIDNING

Streck i taket...
finns utlåningsrum, ett litet läsrum, 
arbetsrum och magasin.

Älvdalen (6.850 inv.) fick nya 
bibliotekslokaler för 3 år sedan. Lo
kalerna är rymliga och ändamåls
enliga och omfattar utlåningsrum, 
läsesal, arbetsrum med bokmagasin, 
toaletter och garderobsutrymmen.

Rättvik har i år uppfört alldeles 
nya bibliotekslokaler, som lär bli 
något alldeles extra. Golvytan är på 
242 nr.

Leksand fick 1951 biblioteksloka
ler, som t. o. m. — utom de vanliga 
rummen — har musikrum med 
grammofonarkiv och ett särskilt 
klubbrum för bibliotekets yngsta 
låntagare. Leksands bibliotek är 
också i särklass i det avseendet, att 
det har inte mindre än ett 25-tal 
filialer. Dessa filialer har inte pla
cerats i kalla och oeldade bystugor, 
föreningslokaler eller skolor utan i 
butiker, dit alla människor har 
ärende.

I Stora Tuna har den gamla soc
kenstugan vid kyrkan byggts om 
till mycket tilltalande lokaler.

Många småsocknar har också 
löst lokalfrågorna för sina biblio
tek. Siljansnäs har redan nämnts. 
Vi kan också nämna Krylbo kö
ping, Söderbärke, Smedjebacken, 
Ludvika landskommun, Gagnef 
m. fl. Transtrand får inom närmaste 
tiden ny lokal i den nya skolbygg
naden i Vörderås. Och Ore har ny
ligen fått planen till ny lokal god
känd.

Av det anförda torde framgå, att 
det inte är överord att påstå, att 
Orsa står i särklass.

Vi hoppas, att detta förhållande 
snart skall ändras. Kungl. Skol
överstyrelsen har förra månaden 
godkänt ritningarna till de nya lo
kalerna i Orsa. Och när förslag nu 
föreligger, att biblioteket skall upp
föras tillsammans med gymnastik
byggnaden, medan samlingssalen 
ställes på framtiden, skulle det vara 
underligt, om kommunens beslu
tande myndighet och statens myn
digheter inte skulle gå med på 
detta. Hj. H-n.

När något enastående inträffat, 
brukar man säga, att man får rita 
streck i taket. Och det får vi göra 
i Orsa nu.

Det nästan otroliga har hänt. Alla 
barnen i alla klasser i alla skolor
1 Orsa har blivit behandlade på 
folktandvårdskliniken under sista 
verksamhetsåret.

För 3—4 år sedan, när det var en 
eftersläpning på 3 år, kunde ingen 
tro, att det skulle gå att »komma 
ikapp» på så kort tid. När under
tecknad och skolstyrelsens ordfö
rande på uppdrag av skolstyrelsen 
förde underhandlingar med lands
tingsdirektören och tandvårdsin- 
spektören om särskilda åtgärder, 
blev vi allt annat än optimistiska.

Vi fick veta, att orsabarnens tän
der stod i särklass i fråga om anta
let hål, att det var hopplöst att 
komma tillrätta med problemet, om 
inte föräldrar och skolstyrelse vid
tog särskilda åtgärder för att min
ska snaskkonsumtionen hos barnen. 
Åtminstone borde tillses, att bar
nens tänder åtminstone fick vila sig 
från sötsaker under skoldagen. Det 
var i det sammanhanget skolstyrel
sen beslöt införa det ännu gällande 
förbudet att medföra och förtära 
snask i skolan.

Både skolstyrelse och landsting 
vidtog också andra åtgärder. På 
förslag av tandvårdsinspektören ut
ökades antalet behandlingsrum från
2 till 3. På det viset skulle åtskillig 
tid vinnas. (Det var därför sjuk
kassan miste sin lokal i socialvårds- 
huset.) En tid arbetade en särskild 
tandläkare med barnens tänder.

Sista verksamhetsåret har vid 
kliniken behandlats 958 barn, d. v. s. 
ett antal barn har t. o. m. hunnit 
bli behandlade 2 ggr. Som jämfö
relse kan nämnas, att året 1949—50 
hanns endast med 384 barn, och året

1950—51 blev 618 barn färdigbe- 
handlade.

Vi är oerhört glada över denna 
utveckling. Förtjänsten av det hela 
tillkommer inte bara en eller ett par 
personer. Men den som följt arbetet 
under många år kan inte komma 
ifrån, att nuvarande tandläkarna, 
herr och fru Lorenzsson, samt deras 
företrädare, tandläkarparet Sven- 
Åke Andersson med fru, kan ta åt 
sig en stor del av förtjänsten. De 
har ägnat särskilt stort intresse åt 
barntandvården. Och vi tackar dem 
för detta. Utopin 1950 har blivit 
verklighet 1954.

Hj. H-n.

Stipendiefonden
Sedan förra rapporten har stipendier 

i form av korrespondenskurser vid 
Hermods utdelats till:

Ingemar Tegmyr, Stackmora (Lant
bruksmaskiner) .

Anna-Stina Bäckar, Stenberg (Arit
metik) .

Vi önskar dem lycka till med studi
erna. Samtidigt vill vi påminna om att 
varje studieintresserad pojke eller flic
ka i Orsa (under 20 år) har samma 
möjlighet att få studiehjälp. Därför 
uppmanar vi dem, som funderar på att 
utöka sina kunskaper i något ämne, att 
rådfråga någon lärare. Många lämpliga 
kurser finns att välja på.

Alla dem som redan påbörjat en kurs 
men ännu inte avslutat den, ville vi 
uppmana att med friska tag ta itu med 
de återstående breven. Är det någon 
som vill ha hjälp med något problem, 
går det att vända sig till någon lärare 
eller direkt till undertecknad.

Sven Lilja,
tel. Holen 44064

o

Abergs
Charkuteri var or

-  kvalitetsmärke för bröd

C. G, Nyström

Glas och porslin
Lndcr marknadsdagarna 
10 % prisrabatt.

Valters Livsmedel
Telefon 40 106
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M e d  

Orsa Fotoklubb 
genom Tyskland

Del av resegruppen 
framför slottet i 

Heidelberg.

Orsa Fotoklubb arrangerade i som
ras en kombinerad semester- och foto
resa till Västtyskland. Av ressällskapet, 
som, utom chaufförer och reseledare, 
bestod av ett trettiotal personer, voro 
flera orsabor. Det blev en synnerligen 
lyckad rundresa genom Tysklands 
vackraste och minnesrikaste trakter 
från östersjökusten i norr till de höga 
alperna i söder, varifrån färden åter 
ställdes norrut.

Det var på kvällen den 3 juli vi star
tade från Centralplanen i Orsa. Alla 
som då hade sina vägar där förbi, 
märkte nog att det var något ovanligt 
å färde. Där stod Erlandssons grå tu
ristbuss, på vars skylt man kunde läsa 
»Stora Tysklandsrundan». Resenärerna 
hade infunnit sig i god tid, och åt
skilliga vänner och bekanta hade kom
mit för att vinka. Det fotograferades 
flitigt, medan bagaget stuvades in, och 
för att göra avfärden festlig, infann sig 
Orsas trädgårdsmästare med ett helt 
fång rosor. Varje deltagare skulle bära 
en lyckoros i knapphålet. Och så bar 
det i väg. Det stora äventyret hade 
börjat.

Den glada stämningen från starten 
räckte länge. Bussen måste stanna här 
och var, då nya passagerare steg på, 
välkomnades med sin ros, placerades 
och upptogs i gemenskapen. Sällskapet 
blev inte fulltaligt förrän vid ankom
sten till Hälsingborg följande dag. Vi 
hade då rest hela natten, och någon 
ordentlig blund i sina ögon hade väl 
ingen fått. Men vi var väl inte ute för 
att vila.

Redan klockan fyra måndag morgon 
väcktes vi. Det gällde att komma i väg 
med första lägenhet över Sundet, passa 
färjan över Stora Bält i Korsör och 
hinna först i kön av bilar och bussar 
vid den tyska gränsstationen i Krusaa.

Allt gick programenligt. Under fär
den genom Danmark beundrade vi de 
prydliga korsvirkehusen under sina 
halmtak och de välskötta trädgårdarna

med sin rikedom av rosor. De små 
städerna verkade illustrationer, tagna 
ur sagoböckerna, med sina låga hus 
vid kullerstensbelagda slingrande ga
tor. I Odense fick vi bussen att stanna 
en liten stund, och det lyckades oss 
verkligen att leta oss fram till det lilla 
hus, där den store H. C. Andersen föd
des.

Hur annorlunda tedde sig ej land
skapet, sedan vi kommit in på tyskt 
område? Här såg man ingen idyll, inga 
vita gårdar, här var det svart och för
fallet. Man hade ej mäktat underhålla 
och reparera. Ute på fälten, där djuren 
gick på bete, sysslade de just med 
mjölkningen. Inga mjölkningsmaskiner. 
Och de fyllda mjölkflaskorna drogs så 
simpelt som i gamla barnvagnar till 
leveransplatserna. Vid vägkanterna 
gick äldre personer och samlade ihop 
kvistar och annat skräp till bränsle.

Det första uppehållet inom Tyskland 
gjorde vi i Flensburg. Det var med en 
viss spänning vi vågade oss in i affä
rer och på konditorier. Skulle man 
möjligen kunna göra sig förstådd på 
sin gamla skoltyska?

De första spåren av krigets förödelse 
såg vi i Hamburg. Det gick en rysning 
genom en vid åsynen av de svarta 
sönderbombade kvarteren. Och där 
bodde människor som vi, unga och 
gamla, bland dessa ruiner och högar 
av sten, så snart en enda liten del av 
ett hus var beboeligt.

Från Hamburg gick färden längs 
autostradan över de enformiga hed
landskapen i Nordtyskland, och efter 
endast några timmars färd hade vi 
hunnit ned till Westfahlen. Det är ett 
landskap, som med sina långsträckta 
kullar och skogklädda höjder påmin
ner om våra egna bygder. Ett bördigt 
land med välskötta vida fält. Men man 
ser inga traktorer eller andra jord
bruksmaskiner, utan redskapen verkar 
i hög grad omoderna. Befolkningen 
bor i bondestäder, varifrån de måste

färdas långa vägar till sina skiften. 
Det verkade ändå mer välbärgat där 
än i Nordtyskland.

Därifrån kom vi in i Ruhrdistriktet, 
ett land som är så tätt bebyggt, att 
man inte märker var den ena staden 
slutar och den andra tar vid. Här lig
ger de många stenkolsfälten, därför är 
allting grått och svart. Trafiken är liv
lig, fula rostiga spårvagnar och sotiga 
järnvägståg rör sig mellan slagghögar 
av jätteformat, stenkolsröken väller 
ut ur höga skorstenar, och överallt 
dessa spöklika skeletthus. Människor
na där hade just slutat arbetet för da
gen. De åker tåg eller går långa vä
gar. Sällan ser man någon på cykel. 
Och nästa morgon stå de där åter, som 
en kugge i det stora maskineriet. För
tjänsten är liten, och de arbetslösa är 
många.

Där Mosel flyter ut i Rhen ligger 
staden Koblenz. Vårt första möte med 
den storslagna tyska naturen skedde 
där. »Fader Rhen», inte så bred och 
imponerande, som man föreställt sig, 
flyter här fram i en strid ström. Far
tygen, som arbeta sig uppför, tycks 
knappt röra sig. Trafiken är livlig här 
på landets pulsåder. Man ser båtar av 
olika typer, hjulångare och bogserbå- 
tar med långa rader av pråmar, så 
tungt lastade, att de nätt och jämnt 
höjer sig över vattenytan.

Imponerande är det stora monumen
tet »Das Deutsche Eck», som uppförts 
till minne av Kaiser Wilhelm I. Man 
läser inskriptionen »Niemahls wird das 
Reich zerstört, wenn wir einig sein 
und treu». (Riket kommer aldrig att 
bli förstört, om vi äro eniga och 
trogna).

Från Koblenz följde vi Rhenfloden 
mot söder. De vingårdsbehängda slutt
ningarna äro så höga och branta, att 
man finner det gåtfullt, hur människor 
kan hålla sig kvar däruppe, medan de 
arbeta med sina odlingar. Från bus
sens fönster såg man av sluttningen
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endast som en vägg, men tittade man 
uppåt genom luckorna i taket kunde 
man se de gamla riddarborgarna ovan
för stupen. De satt säkert där, de gam
la rovriddarna, men deras nästen äro 
nu ruiner. Vi klättrade upp till en så
dan slottsruin, en av de få, som kon
serverats. Den var överväldigande ge
nom sitt jätteformat. Just den dagen 
besöktes den av 2.000 tyska skolbarn, 
som lekte på dess murar, klättrade i 
tornen, eller gick på upptäcktsfärder i 
labyrinter av rum både över och under 
marken. En källarsal är stor som en 
kyrka. Där var det ett tacksamt nöje 
att ropa och höra ekot svara. I flera 
timmar varade den färden, och vi 
njöto av allt det vackra vi såg. Man 
kan inte föreställa sig hur skönt och 
rikt det landskapet är, det måste upp
levas.

En kväll i skymningen kom vi till 
Heidelberg. Blotta namnet ljuder som 
en melodi. Visst hade staden ett un
derbart läge vid floden Neckar, som 
kantades av höga berg, men hur är 
det, lever ännu den mångbesjungna 
romantiken — eller är den blott en 
dikt? Men— Heidelberg överträffade 
våra förväntningar. Vi hade en under
bar tur. På den historiska studentkro
gen, där musiken och sången ljöd un
der det nedrökta taket, där vi bänkade 
oss vid de av initialer sönderskurna 
borden, hamnade vi mitt i »Gamla 
Heidelberg». Vi blev uppmärksamma
de. Alla stämde in, då vår svenska 
studentsång spelades.

Två svenskar, bägge studenter i Hei
delberg, befann sig där den kvällen, 
och tack vare dem blev vårt minne 
av staden så rikt. De drack med oss 
enligt gammal ritual förbrödringens 
skål. En glasstövel, till brädden fylld 
med bier bars in. Den skulle gå laget 
runt, tills den tömts. Den som drack 
näst sist, blev dömd att betala. — Det 
blev en av de våra. — Då vi en stund 
senare reste oss för att lämna lokalen, 
sjöng alla gästerna »Aufwiedersehn», 
som därefter blev vår signaturmelodi.

Därefter tog vi en månskensprome
nad längs Neckar, och vår student be
rättade. Det handlade mest om roman
tiken i Heidelberg. Han visade oss den

Hos träsnidare i Oberammergau.

smala, slingrande stigen, som ännu 
aldrig en flicka gått till slut utan att 
ha blivit kysst. Vi fick höra, varför 
staden skonades under kriget. Över
läkaren vid sjukhuset, där så många 
sårade vårdades, begav sig en dag 
genom stridslinjerna till den ameri
kanske överbefälhavaren för att be 
för sina skyddslingar. — Det föll ingen 
bomb — Den som skulle ha givit or
der, hade en gång själv varit student i 
Heidelberg.

Följande dag visade oss en av våra 
nyförvärvade vänner staden. Vi besök
te tillsammans det gamla universitets
huset, gick i dess branta, nötta trappor 
upp till våningen under taket, där vi 
fick se de gamla studentfängelserna, 
där mer än en framstående person av
tjänat sitt bötesstraff. Teckningarna 
på väggarna vittnade om de konstnär
liga anlagen hos dem, som suttit där 
uppe på vatten och bröd.

Högt ovanför staden reser sig rui
nerna av det gamla slottet, en gång 
kurfurstens residens, som påbörjades 
på 1200-talet och fullbordades under 
senrenässansen. Det är uppfört av en 
vacker röd sandsten, som finns på 
platsen. Fast krigshärjad under 1600- 
talet lever denna borg i hög grad. Un
der mörka sommarkvällar är hela slot
tet fasadbelyst. På den stora borggår
den hålles konserter och fester, ofta 
krönikespel.

Vi åkte dit upp med bergbanan. Med 
slottets renässansfasad som bakgrund

blev vi fotograferade, och medan vi 
väntade på korten, passade vi på och 
tittade på världens största vinfat. Det 
rymmer 220.000 liter. Över fatet hade 
byggts en dansbana, där tolv par ledigt 
kan röra sig. Däruppe bjöds vi dricka 
Heidelbergs skål i champagne. Vi tac
kade med att sjunga »Här är gudagott 
att vara».

Färden gick därpå vidare söderut. 
Vi besökte bl. a. både Oberammergau 
och Garmisch-Partenkirchen. Där 
skulle vi ha bestigit Tysklands högsta 
berg, Zugspitze, 2.900 m. högt, men den 
färden måste inställas på grund av 
snöhinder. Vi fick istället nöja oss med 
att lära känna de små turiststäderna, 
där torftighet och lyx bor sida vid 
sida. Där ligger eleganta hotell helt 
nära enkla bondgårdar, där bonden 
använder sin ko till dragare, då han 
kör gödsel till sina tegar.

Återresan gick över Miinchen, Do- 
nauworth och Braunschweig tillbaka 
till Hamburg. Den största sevärdheten 
under den etappen var medeltidssta
den Rothenburg, som inte förändrats 
sedan 1600-talet. Runt staden är byggd 
en mur med torn och portar. Vid det 
gamla torget med en vacker brunn 
från medeltiden ligger stadens två råd
hus, det gamla från 1100-talet samt det 
nya från 1600-talet. I det senare hade 
Gustaf II Adolf bott i oktober 1632. På 
det äldre finns ett klockspel, som två 
gånger dagligen visar hur staden un
der 30-åriga kriget genom sin råds
herre räddades från att stormas av 
Tillys skaror. När klockan slår, öppnas 
två fönster och ett par figurer träder 
fram. Den ene blåser i sitt horn, me
den den, som föreställer rådsherren, 
lyfter en sejdel, rymmande 3 % lit. 
och tömmer den i ett endra drag.

Nu är vår resa blott en rad med 
minnen, som då och då gör sig påmin
da och liksom gubbarna i klockspelet 
träder fram för några ögonblick, en 
del ha oklara konturer, medan andra 
lyser i starka färger. — Varför kom så 
mycket att handla om Heidelberg? Det 
heter: Vad hjärtat är fullt av, där 
av — — —

Aufwiedersehn!
En av de trettio.

För höstens fester, ordna i tid med Vid köp au radio
p e r m a n e n t e n kan N i med förtroende vända Eder till oss. V i ha följande märken i lager:

Concerton, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Radiola, Siemens.

Beställ tid hos Reparationsverkstad, Radioverkstad.

L ILJA S DAM FRISERING ORSA CYKEL- £  SPORTAFFÄR
Orsa, tel. 40 306 Tel. 2 8 1 , bost. 3 83 . Repr. för A B  Cykelfabriken M onark, Varberg
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När vi sitta i vår bänk...

På strandsyn till Öster
dalälven

En måndag skulle vi fara till Älv
dalsåsen för att åka neröver älven på 
strandsyn. Det innebär, att vi skulle 
se efter skador, som flottningen gjort 
på stränderna och värdera skadorna åt 
markägarna. Vi for härifrån Orsa kloc
kan 7 på morgonen. När vi kommit till 
Våmhus, var det en farbror, som var 
med i synenämnden, han hette Köp
man som skulle åka med oss. Vi sam
lades vid bron i Älvdalsåsen. När alla, 
som skulle vara med hade kommit, 
stötte vi ut från land, och färden bör
jade. Deltagarna var Dofs Olov Erik- 
son från Lövnäs, roddaren, Köpman 
från Våmhus, en ortnamnsforskare, 
farbror Andersson och jag från Orsa. 
Ovanför oss låg Älvdalsåsen. På andra 
sidan låg Lillåsbyn. Nedanför den var 
det en bäck som störtade rakt ner i 
älven. Det var stora klippstup rakt 
ner i älven och grottor långt in i ber
get. Jag blev förvånad att träd kunde 
få fäste och näring i dessa klippskre
vor. Längre ned var direktör Lars

(

VÄLKOMNA
i Orsa Skoltidnings spalter igen, 

ni som skickat in era bidrag! Men 
det är somliga av er, tror jag, som 
inte har vaknat riktigt än efter 
sommarvilan. Åtminstone har ni 
inte vaknat till medvetande om att

N____________________

Nordin och fru från Älvdalsåsen ute 
på en holme och bjöd på kaffe. Så 
fortsatte vi neröver de krökar, som 
älven bildade. Då och då gick syne
nämnden i land för att titta efter ska
dor. Så kom vi till Brunnsberg. Nu 
blev älven rakare och bredare. Vi slu
tade för den dagen nedanför Månsta- 
bron.

Vi började på onsdagen i Storbrott. 
Vi for neröver Kåtilla, under Älvdals- 
bron, och förbi Öst- och Västermyc- 
keläng. I Väsa åkte vi igenom Väsa- 
gluggarna. Det var det bästa av allt
ihop. Det skummade och fräste, for
sade och dånade. Båten åkte hit och 
dit. De ha uppkommit genom att man 
där förr i tiden byggde en damm som 
älven bröt igenom. Så nu är det bara 
dessa klippor kvar. Väsaberget syntes 
så tydligt därnere ifrån älven. Så var 
det skog, bara skog. Så småningom 
skymtade bron i Oxberg där vi skulle 
sluta för dagen. Båda dagarna sken 
solen, och det har inte hänt så ofta 
denna sommar.

MATS BENGTSSON, 
Klass 6

vi har en skoltidning som väntar 
på bidrag till marknadsnumret. Det 
är ovanligt få teckningar och upp
satser som sänts in den här gången.

Men ni tänker väl ta skadan igen 
till julnumret. Kom med så många 
fler trevliga saker då i stället!

När jag fick göra, som 
jag ville

En morgon sade min mormor, att 
jag fick göra vad jag ville. Då frågade 
jag mormor, om hon ville ställa i ord
ning vatten åt mig, och sen diskade 
jag allt som var smutsigt. Det var tall
rikar och kaffekoppar och fat och kni
var och gafflar och skedar. Och sen 
torkade jag disken åt mormor. Till 
sist satte jag alla de kärl, som jag 
hade torkat, in i skåpet.

GUNNEL JANSSON. 
Klass 3

En saga
Det var en gång en pojke, som hade 

gått ut i skogen för att plocka svamp. 
När han hunnit en bit, fick han höra 
något som prasslade i buskarna. Poj
ken vände sig om, och då! Där stod 
en björn. Och pojken, som hade trott, 
att det hade varit ett troll! När han 
kom hem berättade han alltsammans 
för sin mamma och pappa.

MARIANNE PETTERSSON. 
Klass 3

Orsa Marknad 1954
— " " " 5Kappor, Ulstrar. Handskar. \ antar. Handväskor, Scarves, Klännings

tyger, Strumpor, Garner. Låga marknadspriser! God sortering!

Emma Olssons Eftr.
Orsa, tel. 40125
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Sex-dagars-loppet
I går gick sexdagarsloppet här för

bi. Det var meningen, att cyklisterna 
skulle komma, när klockan var halv 
tre, men de kom inte förrän klockan 
var över tre, för det var så tungkört 
och regnigt. Först kom en hel del bilar, 
en som kastade flaggor, och många som 
talade i högtalare. Flaggorna var 
brandgula till färgen, och på flaggan 
stod det Crescent världsmästarcykeln. 
Det var två cyklar man kunde vinna, 
om det stod något nummer på flaggor
na, men det skulle vara ett visst num
mer, innan man vann.

Sedan kom cyklisterpa, smutsiga och 
gråa, så man kunde bli riktigt rädd 
för dem. I går skulle de köra till Bor
länge. Där kom Yngve Lundh först. 
Han hade också kommit först till 
Mora. De ska fortsätta i dag till Stock
holm.

BRITT-MARIE NILSSON 
Klass 4.

I sommar
I år var jag på kolonin, och där var 

det roligt. Vi fick äta tre gånger om 
dan. Maten var så god. Och vi fick 
bada. Vi gjorde en flotte och fiskade, 
och om vi fick upp en fisk, fick vi 
steka den och äta till kvällsmat. När 
vi hade varit ute ett tag, fick vi städa 
gården, och alla 25 fick hjälpa till att 
städa. På kvällen fick vi tvätta oss, 
och sen fick vi gå och lägga oss. Snart 
kom de in och drog ner rullgardiner
na. Så läste vi aftonbön, och till sist 
sa de, att det skulle vara tyst.

GÖTE JOHANSSON 
Klass 4

TECKNING: av Susann Rääs, klass 4

Mess wi slattedum kwöttn
Wen göng i figd mamma ajti fjos, 

djicki nidi bos, dar orn kwött Gull- 
tuppa wa ö klådd an under kwidn. Do 
mådd an, sö an lagdsi ö grimted. Ä 
ärdest wel, att an måddä. Um i djic- 
kent nidi bos a ari, sö skried an etter 
mi. Direkt mes i kåm nidi fjos röft i: 
”Gulltuppa.” I fick ”nöff” tä swar.

Se sad pappa jen dag att wi skuldum 
slakt Gulltuppa. I tikt ä wa så lett, sö 
ik djick in i kåmmårn. Se kåm Rag
nar ö skuld slatt kwöttn. ”Nej, du 
font”, sad ik. ”Du sernt sö du des du 
fo jåtå flesk” , sad an.

I kajt in, sö i skuldnt är, mes Rag
nar sköt Gulltuppa. I wa innä jett bra 
tä tag. Se skuld i gö bört a je keling. 
Mes i kåm ajt, ärdi ur kwöttn skried. 
Ik kajt in ö birdo gråta. I tengtä: 
”Tenk um an ed witå att wi skuldum 
slatt an.” Nu sköt Ragnar kwöttn. Pap
pa an rerd blödn. Ä wa sö lett sö 
etter Gulltuppa.

Nu mes mamma stetser flesk, ir ä 
just lett tä jåtå ä, fär i tentser att ä 
Gulltuppa i jat.

ELLBRITT LOUTANDER 
Klass 6.

Pl a s tfö rk l ä den Tvål
i nya trevliga mönster och som Ni måste prova. Ipana

modeller inkomna. nejlika, Hos, Liljekonvalj,
Priser från Syren. Pr st. — : 50,

7: 50. 5 st. 2:25.

Se våra skyltfönster!

HEDINS FÄRGH AN DEL - ORSA

Succé-
modellerna

från mannekängupp
visningen kan Ni se 
och prova hos oss nu.

Passa på medan ur
valet är stort och 
representativt!

Vackert, välsytt.

Kappaffären, tel. 40 784
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Se till att Eder cykel
får den rätta skötseln. Lämna 
in den till fackmannen. Re
novering, lackering, vinter- 
förvaring.

B. S. BÄLTER
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

V a r u a u t o m a t e n
till Eder tjänst dygnet om.

Erikssons j£ivimdJ
Tel. 40 233

Sällskapsresor
i nya moderna turistbussar

St rands Busstrafik
Skattungbyn, tel. 5 10 5.1

Höstnylieter l iko-t

inkomna i stor sortering . . .

AB Orsa Skomayasin
Tel. 40 037

Armbandsur
i stor sortering.
Longines, Omega, Tissot, 
Svalan m. fl. välkända märken

Gust. Hel ge son
Urmakare, Orsa

Nv frisyr till hd**?
NYA
DAMFRISER INGEN
ombesörjer den.

Tel. 40 453

TECKNING: Vid lappkåtan i Mittådalen av 
Toralf Johansen, klass 3

När jag var på Mora lasarett
Det var en måndagsnatt jag vaknade 

och kände att jag hade ont i magen. 
Jag gick in i köket, där farmor låg och 
sov. Jag låg inne i mitt rum. Jag väck
te farmor och talade om för henne, att 
jag hade ont i magen. Farmor sade, 
att jag skulle gå och lägga mig, så fick 
vi se, om det blev bättre. Jag somnade, 
men när jag vaknade på morgonen 
kände jag, att det inte var något bättre 
i magen. Då ringde farmor till tant 
Ulla Sundelin, för syster Ester var 
bortrest. Farmor talade om för henne, 
hur det stod till. Tant Ulla lovade att 
komma upp till oss. Hon kom efter tio 
minuter. En grå hatt och en svart kap
pa hade hon på sig. Hon klämde på 
magen, och då gjorde det ont i högra 
sidan. Nu ringde tant Ulla direkt till 
Mora lasarett och ordnade plats för 
mig. När hon lagt på luren sade hon, 
att jag fick fara på en gång, för det 
kunde vara blindtarmen som det var 
ont i. Pappa kunde inte skjutsa mig, 
för han hade lånat bort bilen till Ivar 
Nisén, som skulle åka bort. Pappa 
ringde då till Jonas Karner och bad 
om skjuts till Mora lasarett. Jonas lo
vade att komma, men han skulle äta 
först. Han kom efter en halvtimme 
åkande i sin Volvo PV 444. Han åkte 
alldeles intill bron. Pappa frågade mig, 
om han skulle bära mig in i bilen, men 
jag svarade, att jag kunde gå själv. När 
både Jonas Karner, pappa och jag satt 
oss i bilen, bar det i väg. Alla där
hemma vinkade åt mej, och farmor 
sade, att jag inte skulle gruva mig för 
operationen. När vi åkte förbi skolan, 
vinkade jag, men jag såg ingen, för de 
hade inte fått rast än. Vi åkte utan 
uppehåll ända till Orsa, där pappa 
köpte serieböcker åt mig. Sedan åkte 
vi till lasarettet. När vi kom dit, tog 
två systrar emot mig och ledde mig 
vid handen in till ett rum, där det var 
en röntgenapparat. Bredvid den stod 
det en doktor, som hette Svedlund. 
Han hade en vit rock på sig. Jag fick 
lägga mig på magen. Sedan stack dok
torn mig i ryggen med en spruta. Då 
somnade jag. Jag sov i fem minuter, 
och sedan vaknade jag av att en sys
ter väckte mig. Nu fick jag gå och

klä av mig. Jag fick sätta på mig en 
vit skjorta och lägga mig i en mjuk 
säng. När jag hade lagt mig, kom det 
en syster till. »Hej», sade hon till mej. 
»Hej», sade jag också. Sedan frågade 
hon hur jag hette, och var ifrån jag 
var. Jag talade om det, och då sade 
hon, att hon hade sina släktingar och 
föräldrar i Skattungbyn hon också. 
Det tyckte jag var roligt att höra. 
Klockan tre skjutsade de mig ut i 
korridoren, där pappa stod och vän
tade på mig. Där fick jag fem kronor 
av pappa. Sedan fick jag en spruta, 
så att jag inte skulle gruva mig för 
operationen. Pappa åkte hem till 
Skattungbyn igen. Jag fick åka hiss 
upp till operationssalen, där jag skulle 
opereras. När jag kom in, fick jag 
lägga mig på en hög bänk. På bänken 
band de fast mina händer och fotter, 
så jag inte skulle bråka. Sedan lade 
de något över näsan, så att jag skulle 
somna och inte känna något, då de 
opererade mig. Jag fick räkna och 
hann till 83. Sedan somnade jag.

Nästa morgon vaknade jag, och då 
stod det två systrar vid min säng och 
frågade om jag mådde bra. Jag mådde 
fint, svarade jag. Sedan gick de och 
hämtade vatten åt mig. När de kom 
tillbaka, frågade jag, om det inte yar 
farligt att dricka vatten, när man var 
nyopererad. Då svarade systrarna, att 
det bara var farligt för dem, som var 
gamla. I salen fanns det tolv patienter, 
och alla sängar voro upptagna. Vid min 
sida låg det en fru, som var från 
Garsås. Hon var släkt med min mam
ma. Vi talade om allt möjligt, så det 
var inte alls tråkigt att ligga på lasa
rettet.

Jag vill berätta om den bästa dagen 
på hela tiden jag låg där. På morgonen 
kom det ett brev från fröken och bar
nen i min klass. Fröken hade skickat 
en bok, som jag fick läsa i, och bar
nen hade skrivit brev, ritat stugor och 
skickat bokmärken till mig. När det 
blev middag, fick jag mat för första 
gången. Klockan ett kom farmor, pap
pa och Anna. Anna hade dalior med 
sig, som hon satte på mitt bord. De 
var där en timme och sedan for de 
hem.

Nästa dag fick jag åka hem. Pappa 
kom och hämtade mig i bilen. Jag 
tog adjö av mammas släkting och sade, 
att hon skulle hälsa de andra i Garsås. 
När jag kom hem, var farmor glad 
över att jag var frisk. Jag var tvungen 
att vara hemma en vecka från skolan 
i alla fall. När den veckan hade gått, 
blev allt som vanligt igen.

ANN-MARI BENGTSSON, 
Klass 5
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Vår cykeltur
En dag gick jag till Gittan. Hon sa: 

»Ska du någonstans i sommar?» Jag: 
»Nej, men kan inte du och jag åka 
någonstans?» Gittan: »Jo, det kan vi 
väl. Men vart ska vi åka?» Jag: »Ja, 
det får vi väl se sen. Vi cyklar, eller 
hur?» Gittan: »Ja-då. Men vem ska vi 
låna tält av?» Jag: »Din farbror Bengt 
har ju tält. Ska vi fråga honom?» 
Gittan: »Ja-då. Jag ska springa in och 
fråga pappa och mamma, om jag får 
åka.» Efter ett tag kom hon ut igen. 
Hon var hemskt glad. Hon sa: »Tänk, 
att jag fick! Pappa ska ringa till far
bror Bengt och fråga, om vi får låna 
tältet, och får vi det,' så ska han åka 
dit och hämta det åt oss.» Jag: »Å, så 
bra! Nu ska jag springa hem och frå
ga, om jag också får åka. Hej då!» 
Efter ett tag var jag på väg till Gittan 
igen. Tänk, att jag också fick! Gittan 
och jag var hemskt glada. Vi skulle 
åka nästa dag. Vi fick låna tältet. Git- 
tans pappa åkte bort och hämtade det. 
Gittan och jag började packa. Vi skulle 
vara borta i fyra dagar. Gittan: »Ska 
vi åka uppåt Skattungbyn?» Jag: »Ja, 
det kan vi väl. Då tältar vi vid någon 
sjö.»

Jag kunde inte sova något på natten. 
Jag önskade bara, att det vore morgon. 
Aldrig har någon natt varit så lång 
förut. Men äntligen slog klockan sju. 
Jag skyndade mej upp. Klockan 10 
skulle Gittan och jag vara vid kors
vägen. Vi hade sovsäckar och resväs
kor med oss. Gittan och jag turades om 
att ta tältet. När klockan var halv 
tre, var vi i Skattungbyn. Vägen dit 
hade varit lång. Det var hemskt varmt.

Det första vi gjorde, när vi kom 
fram till en sjö, var att bada. Efter ett 
tag kom det en karl dit och fiskade. 
Vi frågade, vad sjön hette. Han sa, att 
den hette Hjärt-sjön. Nu letade vi efter 
en bra tältplats. Snart hörde jag, att 
Gittan skrek: »Kom, Gunnel, här är 
det en fin tältplats.» Jag skyndade dit. 
Vi satte upp tältet vid stranden. Sen 
lade vi ut sovsäckarna och ordnade det 
bra i tältet. Vi gjorde en eldstad nära 
stranden och kokade ägg och kaffe. 
Vi hade varsin kruka vatten med oss 
hemifrån. Jag skötte om elden och 
Gittan kokningen. Sen dukade vi upp 
maten på en tidning och åt. O, vad 
maten smakade gott ute! Efter maten 
drack vi kaffe. När klockan var halv 
åtta, gick vi och lade oss. Vi hade 
var sin mjölk-liter med oss. Den satte 
vi ner i vattnet över natten. Jag sov 
så hemskt skönt.

Nästa dag var det söndag. Vi satte 
på oss bad-dräkterna och sprang ut

i vattnet. O, så härligt! Det var så fint 
väder. Efter badet kokade vi kaffe. 
Jag hade kaffe-panna med mig, och 
Gittan hade kastrull. När vi satt och 
drack kaffe, hörde vi, att klockorna 
ringde från Skattungbyns kyrka. Det 
lät så fint. Vi solade oss och åt och 
hade väldigt roligt. På eftermiddagen 
tog vi cyklarna och skulle fara upp 
till Kvecksel. Men vi vände och åkte 
till tältet igen. Sen var vi ute och gick. 
Då såg vi en liten håla i vägen. Och 
bredvid hålan låg fem små vita ägg 
i gruset. Bland äggen låg ett konstigt 
djur. Det såg ut som en ödla. Vi gick 
till tältet och åt.

På torsdagsmorgon packade vi och 
skulle åka hem. Men först fiskade vi. 
Jag fick två abborrar. Sen åkte vi hem. 
När vi kom hem, berättade vi för pap
pa och mamma, hur roligt vi haft un
der vår semester. Vi tyckte att det var 
en hemskt rolig resa.

GUNNEL PETTERSSON, 
Klass 7

När vi var till Kräckelbäcken
En dag kom det tre karar till oss. 

Det var Anna-Lisas pappa och två till. 
De skulle knippa hö i ladan. När det 
var färdigt, kom Per, och så lastade 
de höet på en lastbil. Sen åkte vi. När 
vi hade åkt en bit, började det regna. 
Pappa och Per lade på presenningen, 
så inte höet blev vått. Så åkte vi igen. 
När vi hade åkt länge, såg vi en sten, 
som såg ut, som om man broderat på 
den.

Vi åkte i tre timmar, innan vi var 
framme. Där fanns bara en gård, 
Anna-Lisa bodde högt uppe på en stor 
backe. Vi åkte ner till Ulvsjön i deras 
bil. Anna-Lisa hade en svart hund, 
som var så fin. Jag lekte med honom. 
Han hette Sacko. Vi fick kaffe. Sen 
gick jag ut. Där var det en tant, som 
hette Kristina. Hon skulle ge kalven 
mjölk. Då var det en pojke, som gick 
baklänges och satte sig i hinken, så 
mjölken stänkte. När det blev kväll, 
åkte vi hem.

KARIN ANDERSSON, 
Klass 3

Specerihandla hos oss!
Goda varor.
God betjäning.

L un dblads Eftr.
Orsa, tel. 40 225

PROMENADSKOR 
med cellgummisulor . . .
Stor sortering.

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 40 232

G O T T  B R Ö D

Nya Wienerbageriet
-  Gustaf Bvström —

Tel. 40 198

Armband sur
Omega, Tissot, Longines, Zenith 

Alla våra ur allriskförsäkrade

<T>lek. 'Dka-dm,
Orsa, 1 el. 40 090

Erik Andersson
Utför inkassouppdrag. 
Förrättar auktioner, boupp
teckningar och arvskiften.

Om bud fö r Stockholm s, Göteborgs m. fl. 
köp m annafö ren ing ar. Te l. 40 040
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Mina ferier
Den 26/7 skulle vi bila upp till Här

nösand. Vi steg upp klockan sex på 
morgonen. Vi hade packat föregående 
kväll, så allt var färdigt. När klockan 
var halv nio, började vi resan. Vi åkte 
över Skattungbyn, Furudal och Voxna. 
I Voxna blev jag så sjuk, så jag fick 
gå ur bilen och kräkas. När vi kommit 
en bit utanför Söderhamn, stannade 
vi och åt. Det smakade härligt. Vi 
hade smörgåsar, sockerdricka, kaffe 
och ägg med. När vi ätit, började vi 
resan igen. Det blev ju lite tråkigt i 
längden att bara sitta och åka, men 
man ska väl inte' klaga.

Vi skulle fara och hälsa på morfar. 
Han bor på en ö lite utanför Härnö
sand. Vi var i Härnösand, när klockan 
var sex. Men ännu hade vi ett litet 
stycke kvar. När man ska över till 
ön, måste man färjas över. Färjan, som 
går där, är inte så stor. Det mesta den 
tar är tre bilar och en buss.

Äntligen var man framme och fick 
röra på sina avdomnade ben. Jag var 
så trött, att jag gick och lade mig, så 
fort jag fått lite mat i mig.

Nästa dag for vi och badade. Det är 
en del av Bottniska viken, som man 
får bada i.

En dag skulle vi fara upp till Kram
fors till min moster, som bor där. När 
vi kom dit, höll hon på att baka ka
kor. Vi fick smaka på några. Medan 
hon stod och pratade med oss, kom 
hon ihåg kakorna, hon hade i ugnen. 
Men de var redan förstörda. De var 
alldeles svarta, så hon fick lov att 
kasta bort dem. När vi varit där en 
stund fick vi kaffe. Sedan var klockan 
så myket, så vi fick gå och lägga oss. 
Jag låg i ett rum nere i bottenvå-

Levins gitarrer 
och mandoliner

Klarinetter
Tonetter
Stråkar
Strängar
Tillbehör av alla slag

Största sortering i leksaker

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 40 320

ningen. Och ska jag tala om sanningen, 
så var jag faktiskt lite mörkrädd. Man 
har ju läst om så mycket spöken. Men 
den natten gick, utan att jag såg till 
några spöken.

Nästa dag for vi och tittade på 
Sandöbron. Den dagen vi var dit, blås
te det hemskt. När jag klev ur bilen, 
blåste kjolen över huvudet på mig, så

Specialaffären
för

Glas och porslin 
Keramik 
Hushållsredskap 
Presentartiklar

Hedströms 
Bosättning Eftr.
Orsa, tel. 40 761

Fina sorteringar i
handskar, pälsar 
och skinnjackor 
finner Ni i vårt 
salustånd pa 
Orsa Marknad.

Hallberg
En dag åkte vi till Hällbergs fäbodar 
med bilen. Det var mamma, som ville 
dit. Hon har varit vallkulla där, när 
hon var ung. När vi kom dit, parke
rade vi bilen vid vägen. Så gick vi 
upp till fäbodstugan, och där hälsade 
vallkullan oss välkommen dit. Hon 
hade en pojke med sig, som hade en 
liten gumse att leka med. Och pojken 
hade satt en liten skälla om halsen på 
gumsen, som sprang omkring och 
pinglade så fint. Tänk, vad det var 
fint inne i fäbodstugan! Hon hade fina 
trasmattor på golvet. Och under skåp
sängen hade hon hackat granris. De 
hade så hemtrevligt där. Sen spelade 
vi grammofon, för de hade en med sig 
och massor med grammofonskivor. In
nan vi åkte hem, köpte mamma mess- 
smör av vallkullan. Sedan gick vi ner 
till bilen och åkte hem. Det var en 
trevlig dag att se på fäbodlivet.

BIRGIT ALBINSSON, 
Klass 6

jag måste stiga in igen. Sandöbron 
är världens största bro i sitt slag. På 
räckena var det inristat namn från 
olika nationer.

Men nu var det dags att åka hem 
igen. När vi kom hem till morfar, var 
klockan tolv på dan. När vi ätit, for 
vi ner och badade. Det var så kallt 
i vattnet, så jag kunde inte vara i lång 
stund. När vi badat, åt vi vår matsäck, 
som vi haft med oss. Sedan for vi hem.

SIV SVENNAR, 
Klass 6

H Ö ST- n y  h e ter !

Nu är rätta ti
den att förse Er 
med belysnings
armatur. Finns 
för alla ändamål 
hos

Mora-Orsa 
Elektriska AB
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Mess kwöttn gard tokut
Mamma djick uppo gardin. Do ärd

0 ur ä skried nidi fjos, men o trodd att 
ä wa je ena sö wärped, sö o briddnt si
1 ä nöd. O djick in ö birdo stell til jåtå 
a kwöttn ö kåven.

Nu war ä slut börti skolan ö ik djick 
em. Do sad mamma att ik skuld dja 
kwöttn ö kåven jåtå. Ik djick nidi fjos 
ö gav dem jåtå. Dem åt av öller sajner 
krafter. Se skuld ik gö ö sjå ur Laura, 
oro ena, måddä. Men des i sågo, war 
o börtä. Ik djick in ö fråged pappa um 
ån add sleft ajt eno, men ed addnt an. 
Do djick i börta kwöttn jessn, ö do 
såg i att ena låg död när kwöttin. Ån 
add aft ijel Laura.

Ik djick in ö sadåv fär mamma ö 
pappa. Dem tickt att ä wa lett etter 
Laura, men wi kundument djerå nö 
a ä, dess kwöttskölln add aft ijel 
Laura.

ELLBRITT LOUTANDER, 
Klass 6

Svampplockning
Bara flugsvamp, vart man tittade! 

Gunnel slängde sin korg i backen. 
»Nej, nu ger jag opp», flåsade hon. 
»Kan vi inte följa den här stigen fram 
till vägen, och har vi inte hittat nå
gon svamp under tiden, så går vi ge
nast hem», sa jag. »Ja, bara den här 
stigen då, sa hon och tog upp korgen 
igen. Vi gick och gick, men inte en 
enda ätlig svamp såg vi. »Tig, hör du 
inte, att det är någon inne i buskarna 
där?» skrek Gunnel. »Kom, vi spring
er», sa jag Vi skulle till att springa, 
då en stor fågel flög upp framför våra 
fötter. »Usch, vilken tok att skräm
mas», flämtade Gunnel. »Jag höll på 
att få hjärtklappning.»

Resan till Svärdsjö
Vi åkte på lördagen och kom till

baka på måndagen. Vi åkte till Svärd
sjö. På kvällen gick vi till Isala lada. 
Där har Gustav Vasa stått och tröskat. 
Ladan var liten och grå med ett litet 
fyrkantigt hål till dörr.

Det var en bok därinne, som man 
fick skriva sitt namn i.

TAGE BENGTAR 
Klass 3.

TECKNING: Isala lada, där jag var i sommar 
av Tage Bengtar, klass 3

Medan hon stod där och stånkade, 
upptäckte jag något annat. Inne bland 
några ormbunkar stod fyra stora fjäll— 
skivlingar. »Ingrid, ser du samma sak 
som jag», sa Gunnel. »Det var då för 
tur, att vi slapp gå hem med tomma 
korgar.» Lite längre fram på stigen 
lyste det alldeles gult av kantareller. 
»Härligt, härligt!» sjöng Gunnel. Hela

vår sortering av
KAFFEKOPPAR 
i benporslin.
Benporslin är vack
rare o. håller längre.

Prisex. pr duss:
’ Spalje” 18: — , Meissen 27: — , 
"Salix röd" 30: —, "Salix grå" 30: -

X - t r a !
Under m arknad sd ag arna  u t f ö r s ä l je s  
ett p a rti g la s  b illig t. S n ap sg la s , v in 
g la s , d r ick sg la s , s k å la r , b rin g are , fa t .

Kooperativa 
Varuhuset, Orsa

stigen var alldeles full av både stora 
och små kantareller. »Gunnel, nu är 
min korg full.» — »Ja, min också», 
ropade Gunnel inifrån några buskar. 
Nej, hit måste vi gå en gång till. Inte 
kunde vi lämna kvar så här mycket 
svamp.

Men hur vi gick och gick, så inte 
kom vi fram på någon väg. »Nej, nu 
tror jag bestämt, att vi har gått vilse», 
sa Gunnel. Just då såg jag en väg där 
framme. När vi kom fram på vägen, 
blev vi inte något klokare för det. Det 
var skog på båda sidor om vägen. »Jag 
kan slå vad att jag aldrig har varit 
här förut», sa Gunnel. »Vet du, vad 
jag tycker?» sa jag. »Nej», — »Jo, jag 
tycker, att vi går åt var sitt håll.» — 
»Nej, det tycker inte jag», sa hon. »Ja, 
vill du, att vi ska stå här då?» — »Nej, 
kan vi inte följas åt?» —• »Jo, kom, så 
går vi då», sa jag. Vi gick och gick, 
men inte kände vi igen oss. »Nej, nu 
vänder vi och går åt andra hållet», 
tyckte jag. När vi gått åt det andra 
hållet ett tag, kom vi fram uppe i Lin- 
dorna.

Och så stod det inte på, förrän vi 
var hemma med våra fulla svamp
korgar.

INGRID SJÖSTRÖM, 
Klass 7

utgör en idealisk lösning på den lilla 
lägenhetens bäddproblem. Gör ett be
sök hos

C A R L  A. P E T T E R S S O N
Möbelaffär, Orsa
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Bäddsoffan är lättman- 
övrerad och behändig. 
På dagen skön sittsof- 
ta. Praktisk och pris
billig.



När vi skulle ligga i tält
På lördag natt skulle Birgitta, Kicki, 

Gittan och jag ligga i tält ute på vår 
gård. Vi hade bäddat och gjort allt 
i ordning. När klockan var halv tio, 
gick vi ut för att lägga oss. Men när 
vi kom ut, hörde vi en full gubbe, 
som gick uppe på vägen och sjöng. Då 
tänkte vi, att vi inte skulle kunna 
sova, om han skulle hålla på att sjunga 
och skrika så där. Så tog vi sovsäc
karna med oss och gick in och lade 
oss på; golvet i köket. Sedan låg vi och 
läste tidningar och hade skönt.

Vid tvåtiden vaknade vi av, att det 
körde bilar uppe på vägen. Då var vi 
så törstiga, så vi gick opp och drack 
vatten. Sedan somnade vi om, fast det 
dröjde ett tag. Klockan fem gick vi ut 
och lade oss i tältet och åt äpplen, så 
vi fick ont i magen. Det gick dåligt 
den natten med att ligga i tält.

MARGARETA LILJA, 
Klass 6

I skogen
En söndag skulle jag till fäbodarna. 

Först åkte jag buss till Skattungbyn, 
sen åkte jag bil till Tellneråsen. När 
vi åkte över stranddammen, såg vi en 
utter i dammen. När vi kom opp till 
åsen, stod Emil på bron.Hej, sa jag 
förstås. På kvällen såg vi en hare, som 
satt på en sten utanför fönstret och 
hörde på radio. Han satt där en halv 
timme. Sen gick jag och Emil opp på 
berget och såg på utsikten. Då såg vi 
en älg nere vid Ämåsjön. När vi gick 
nerför berget, såg vi en kopparödla. 
som slingrade sig under en stubbe.

TAGE JÖNSAR, 
Klass 4

O tit i lo t  cclt 

m atlnaÅ ileA alate !

Fördelaktiga markrtadsinköp!

Bl. a. Damhandskar, fodrade 
god kvalité 13:— pr par.

Fyrkantiga yllehalsdukar 
4: -  pr st.

Centralboden
Orsa. tel. -tO 290

Lovdagarna
under höstterminen blir 17—18 sept., 

då inspektören kallat lärarna till fort
bildningskurs i Rättvik, den 4 okt. samt 
den 5 och 29 nov.

Andra delen
av orsaboken har — liksom tidigare 

första delen — av jordägarnämnden 
överlämnats till samtliga avdelningar 
av skolbiblioteket och sockenbibliote
ket. Orsabokens utgivande är en ena
stående kulturgärning. Och det är 
glädjande, att detta storslagna verk 
också göres tillgängligt för alla soc
kenbor genom gåvan till biblioteken.

Nya tillsynslärare.
Folkskollär. Lars-Uno Lidegran och 

Karin Elin har av skolstyrelsen för

Vi går mot

kyligare dagar
och barnen behöver

varmare kläder.

Vi har en riklig 
sortering praktiska 
och varma plagg.

Jättesortering i jackor

För tonåringen har vi 
stor sortering i kjolar 
och blusar samt AVahls 
klänningar och ytter- 
trikä.

Barnkläder
Lennart Olsson 
Tcl. 40 219

ordnats som tillsynslärare vid resp. 
Nederberga och Skattungbyns skolor.

Slut med inackorderingen
är det nu för barnen från alla finn- 

marksbyar utom Näckådalen och Emå- 
dalen. Föräldrarna drar säkerligen en 
lättnadens suck. Och det gör överlära
ren också. För det har inte varit roligt 
att ta barnen på 6—7 år från mam
morna och placera dem i främmande 
hem. Och många gånger har det inte 
varit roligt för inackorderingshemmen 
heller. Det har ibland varit stora svå
righeter, även om det i de flesta fall 
gått bra. Någon gång har inackorde
ringshemmen varit mindre lämpliga, 
ibland har barnen misskött sig. Men 
båda delarna är nog, om vi vill vara 
rättvisa, undantagsfall. Skolstyrelsen 
har i regel lyckats få tag på mycket 
goda inackorderingshem, och de inac
korderade barnen har också i regel 
skött sig mönstergillt. Vi tackar alla 
inaekorderingsmammor nere i sock
nen, som under alla åren efter finn- 
marksskolornas indragning tagit hand 
om barnen» från skogarna i norr».

Nu är det bara att hoppas, att det 
också skall randas ljusare tider för 
barnen från Näckådalen och Emådalen 
(samt Untorp, då det om några år blir 
skolbarn där). Myndigheterna kom
mer att föreläggas förslag, att skjuts 
också skall ordnas för dessa barn 
fr. o. m. nästa läsår.

Hj. H-n.

*

Anita i klass tre skriver i sin upp
sats »Pärla»: »Den kon, som jag nu 
ska berätta om heter Pärla. Det för- 
ståss, hon är ju lik alla andra kor, men 
alltid finns det väl nåra skiljetecken.»

Höstens nyheter
hemkomna till marknaden!

Specialavdelningar för 
Modeartiklar.
Garn- och handarbeten

Kom in och se höstens 
nyheter!

Albert Andersson
Mode- Sr Handarbetsaffär 
Orsa, tel. 40 004
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F R E L IN  S KONDITORI
Telefon 27

II

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

® Värme-, Vatten-,
9  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 94 '

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67

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

utföres av

GULLY BOHMAN
Telefon H o 1 e n 4 9

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

ORSA. Tel. 188, bost. Holen 58

ARBETSVAGNAR - KÄLK AR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS

Telefon 66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. Holen 1

Solförmörkelsen
Den trettionde juni 1954 såg jag den 

första solförmörkelsen i mitt liv. Någ
ra dagar före förmörkelsen funderade 
mamma, pappa och jag att åka till 
Göteborg och titta på den. Och den 
tjugunionde juni steg vi på rälsbussen 
nere i Orsa. Klockan var omkring sju, 
när vi kom fram till Göteborg. När vi 
väl hade kommit av tåget, går kosan 
dit näsan pekar. Näsan pekade för
stås på en restaurang. Så fort ma
garna blivit fyllda, gick vi ned till 
hamnen. Jag såg två stora båtar, som 
var över hundra meter långa. Jag kan 
inte säga så precis, för avståndet var 
gott och väl en halv kilometer. Men 
klockan var mycket, och vi måste med 
tåget. När vi kom ner till centralen, 
hade vi fem minuter på oss. Vi tog 
plats, och sen dröjde det inte länge, 
förrän tåget var i full fräs mot Stock
holm. En bit utanför Falköping bör
jade det att skymma, så vi plockade 
kvickt fram våra sotade glas. Det var 
mulet, men mellan molnen var det 
blåa fläckar, så vi såg, hur solen blev 
mindre och mindre. Till sist var det 
bara en springa kvar. Nu kom mörk
ret. Det var, som om man dragit ner 
en rullgardin. Tåget stannade. Jag 
öppnade fönstret, men det var så kallt, 
att jag stängde det. Efter en stund kom 
ljuset. Det blev ljust på ett ögonblick, 
och efter några minuter kom vi fram 
till Falköping. Klockan sex var vi i 
Stockholm, där vi stannade några da
gar utan vidare äventyr.

BENGT SUNDQVIST, 
Klass 6

GUMMI -
ve  rkstad
B ilr in g a r , Batte
r ie r , Snöked jor, 

Bensin , O ljo r .

Orsa
R in gcen tra l

A lf  Andersson 
Te l. 299, bost. 555

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, Listverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGK AVNIN GSBYKÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Tel. 78 —  ORSA

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

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 50037 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Telefon 164

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
(Bakom Lantmanna
gården)

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

HUGOS Konditori Eftr.
ELSA LINDQVIST

R e k o m m e n d e r a s !
T e l e f o n  31 8

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. Orsa 346

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
£  slag.

Reel behandling! Billigaste priser! 
Rikstelefon 119
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Skolnytt
Nya lärare.
Tre lärare och en lärarinna tillträdde 

vid detta läsårs början ordinarie tjäns
ter i Orsa. Folkskollär. E. Bjarling, som 
förut varit ord. lärare i Hansjö, har nu 
tillträtt annan tjänst vid Digerbergets 
skola. Folkskollär. R. Mångs har blivit 
Bjarlings efterträdare i Hansjö, och fru 
Karin Elin har tillträtt ord. tjänst i 
Skattungbyn. Båda dessa har förut 
tjänat distriktet som extra ordinarie. 
Slutligen har folkskollär. L. U. Lide- 
gran tillträtt sin ord. tjänst vid Neder- 
berga skola.

Flera lärare har även tillträtt extra 
eller extra ordinarie tjänster. Fru 
Kerstin Lidegran och hr Jan-Erik 
Broberg tjänstgör i Kyrkbyn och hr 
Sven-Erik Viklund i Skattungbyn, 
samtliga förordnade för hela läsåret.

Lärarinnan Helga Hahne är tjänst
ledig under höstterminen för att uppe
hålla tjänst inom Boda skoldistrikt, 
och som vikarie för henne har förord
nats lärarinnan Anna-Lisa Gustafsson, 
Ulfshyttan.

Vidare är folkskollär. R. Mångs och 
lärarinnan Greta Johansson tjänstle
diga under en stor del av höstterminen, 
och som vikarier för dem har förord
nats folkskollär. E. Turesson, Mora, 
och lärarinnan fru Eva Thurberg, Orsa.

Vi hälsar alla dessa nya lärare väl
komna till vårt distrikt.

Många skolbarn.
Antalet barn i våra skolor ökar fort

farande. Vid höstterminens början 
hade första klassen 145 elever, andra 
140, tredje 132, fjärde 146, femte 133, 
sjätte 113 och sjunde 58. Det blir till
sammans 867 elever. Men härtill bör 
läggas 12 barn, som nu skjutsas till 
Älvho från finnmarksbyarna Tjäder
åsen, Myggsjö, Kvarnberg och Noppi- 
koski, och 72 barn i fortsättnings- 
skolan. Totala elevantalet blir alltså 
951.

Från Kyrkbyn transporteras nu 5 
klasser ut till olika byar. Det har varit 
ett riktigt pussel att få ihop det hela, 
allra helst som nybörjarantalet i

Kyrkbyns skolområde i sista stund 
blev större än beräknat, så att omflytt
ningar av barn måste göras både be
träffande Stackmora, Slättbergs och 
Oljonsbyns skolor, så att de många 
Kyrkbybarnen skulle få plats. Nu går 
det hela fint, fast det gnisslade litet 
de första dagarna. I det sammanhanget 
känner jag ett behov att till de »ex
porterade» barnens föräldrar säga ett 
varmt tack för den förståelse för svå
righeterna, som de visat. Det är ingen 
av dem, som »ställt sig på tvären», 
trots att vi t. o. m. måste flytta barn 
från Trunna och Kyrkbyns skolor ut 
till byarna ett par dagar efter termi
nens början. Nu hoppas vi, att det är 
sista året vi måste ha skjutsar av detta 
slag. Men alldeles säkert är det inte. 
Trots att vi får 7 nya klassrum i nya 
skolan, ser det ut att det kommer att 
fattas 1—2 under något år, medan den 
stora »barnvågen» passerar.

Cykelställ vid skolorna.
Skolstyrelsen har beslutat, att i ut- 

giftsstaten för nästa år ta upp ett sär
skilt belopp för cykelställ under tak 
vid skolorna. Det är ett gammalt 
önskemål, att cyklarna vid skolorna 
ska få skydd. De många hundra cyk
larna representerar ju stora värden.

Nr 100
Orsa Skoltidning utkommer i dag 

med sitt 100:de nummer. Det finns 
många skoltidningar i Sveriges land, 
men finns det någon mer än Orsa 
Skoltidning, som har upplevat sitt 
100:de nummer?

Vi i redaktionskommittén är glada 
att vi och våra föregångare lyckats 
hålla tidningen vid liv så länge. Att 
detta lyckats är dock inte enbart 
redaktionens förtjänst utan även pre
numeranternas och lösnummerköpar
nas och inte minst våra trogna annon- 
sörers. Några annonsörer ha faktiskt 
varit med i alla numren alltifrån be
gynnelsen. Redaktionen vill här passa 
på och uttala ett varmt tack till alla 
annonsörer, gamla trogna såväl som 
nytillkomna, för att de med sina an
nonser ekonomiskt möjliggör tidning
ens fortsatta utgivande.

Red. hoppas, att tidningen även i 
fortsättningen skall kunna fylla sin 
uppgift som kontaktorgan mellan skola 
och hem och samtidigt också vara ett 
föreningsband med hembygden för alla 
orsabor » i förskingringen». Här bör 
kanske påpekas, att red. alltid är tack
sam för bidrag till tidningen i form av 
artiklar, bilder, uppslag och idéer från 
orsabor hemma och borta.

Red.

Uppskov
med skolgångens påbörjande har av 

skolstyrelsen beviljats 13 barn denna 
hösttermin. Det är glädjande, att för
äldrarna mer och mer inser, att barnen 
mår bäst av att vänta med skolgången, 
tills de är riktigt utvecklade och skol- 
mogna.

Bespisningen ökar.
Fr. o. m. denna termin får också 

barnen i Trunna skola mat. Denna 
köres dit från bespisningsköket vid 
Digerberga skola. Nu är det bara 
Kyrkbyns skola, som saknar bespis
ning. Men där är också matsalen upp
murad nu. Så nästa år så!

Flygintresserade . . . Kontakta

Da Icirnes Civilflygklub b
Du som fylll fe m lo n  år får lära Dig flyga!

Statspremier och stipendier — Skriv till Dalar-
nes Civilflygklubb, Orsa, får Du närmare upp-
lysningar.
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