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ORSA SKOLTIDNING.

Växlande läslust i Orsa 1963 av T. Ho
Det gångna året 1963 har visat, att 

läslusten i Orsa liksom det mesta 
här i världen, växlar.

Januari började bra med en liten 
ökning av boklånen vid sockenbib
lioteket jämfört med år 1962. I feb
ruari ökade lånen med hela 130 
mot föregående år, men redan i 
mars började utlåningen minska 
ganska märkbart. Eftersom nästan 
hela minskningen gällde barn- och 
ungdomslitteratur, ligger det nära till 
hands att förmoda^ att den tämligen 
vackra eftervintern har den största 
skulden.

Normalt brukar läslusten avta i 
och med april månad och åter vak
na så smått fram i augusti. Förra 
året började det alltså redan i mars 
och följde sedan den normala kur
van med det andra undantaget, att 
utlåningen hela tiden t.o.m. utgång
en av september var mindre än mot
svarande månader år 1962. Störst var 
skillnaden i juni med hela 276 lån. 
För första halvåret betydde det en 
tillbakagång med 436 och för de tre 
första kvartalen med hela 922 lån.

Så kom oktober med nyvaknad 
läslust och nytt månadsrekord om 
2.355 lån, en obetydlig minskning i 
november och ökning med 210 bok
lån i december. Berodde detta upp
sving på TV-strejken, eller hade 
mellanperioden bara betytt en natur
lig ” andhämtning” ? Det är svårt att 
säga, då många andra faktorer kan 
spela in. Kan hända gjorde även 
den förnämliga Borglind-utställning- 
en sitt, eftersom den pågick i okto
ber.

Alla dessa siffror gäller huvudbib
lioteket i Kyrkbyn. När sedan alla 
uppgifter hade kommit in från fi
lialer och utlåningsstationer, hade 
minskningen reducerats till 711 bok
lån, vilket på diet hela taget inte är 
någon oroväckande siffra, allra helst 
som höstens ökade bokutlåning ser 
ut att fortsätta in på det nya året.

En för en bibliotekarie glädjande 
tendens är det ökade intresset för 
facklitteratur, då ju ett offentligt bib
liotek i första hand' är avsett att ge 
kunskap och i andra hand förströ
else. Att denna tendens, som sedan 
några år iakttagits inom biblioteks
världen, först nu har blivit fullt 
märkbar här, har naturligtvis sina 
särskilda orsaker. Först och främst 
beror det på den stora omläggningen

till ett centralt huvudbibliotek och 
därmed koncentration av bokbe
ståndet, men därtill kommer, att 
det föråldrade fackbokbeståndet nu 
märkbart börjar förnyas och luckor
na att så smått utfyllas. Än har det 
dock stora brister, som vi med de 
anslagsgivande myndigheternas väl
villiga bistånd hoppas inom en snar 
framtid kunna reparera.

Ett annat glädjeämne är det ökade 
utlånet vid utlåningsstationerna i 
Kvarnberg och Noppikoski, som 
omhänderhas av respektive fruarna 
Agnes Gustafsson och Ester Larsson. 
När detta kommer i tryck har för 
övrigt dessa för första gången haft 
besök av bokbussen från Falun, som 
annars två gånger om året besöker 
filialerna. Utlåningen har även gläd
jande nog ökat till det nära dubbla 
vid filialen i Aberga efter de senas
te årens kraftiga tillbakagång.

En sorglig tilldragelse var, att vi 
sig oss nödsakade att lägga ned verk
samheten vid Hansjö-filiaien, då ut
låningen där minskat till ett mini

Orsa Sockenbibliotek

Utställning
Med anledning av

Samrealskolans
50-årsjubileum

visar Bildarkivet en tid framåt 
ett urval av sitt rikhaltiga 

material.
Samtidigt utställes ett 30-tal 

teckningar av elever vid 
Samrealskolan.

öppet vardagar utom lördag 
9.00—17.00 samt bibliotekets 

övriga tider:

juni—augusti:
Måndagar, onsdagar, fredagar 
kl. 12.00—14.00, 17.00—19.00 

Lördagar stängt.

mum. Det är väl annars en fullt na
turlig utveckling, som även gäller fi
lialen i Digerbergets skola, vilken 
börjar komma i farozonen. Avstån
det är förhållandevis kort till hu
vudbiblioteket, vars läge är ypper
ligt, bokbeståndet ojämförligt större 
och öppettiderna längre och bekvä
mare. Hansjö-filiaien med öppet en 
timme en kväll i veckan låg ofördel
aktigt till, och man kan förstå, att 
moderna människor drog sig för att 
söka sig dit praktiskt taget utan ga
tubelysning mörka höst- och vinter
kvällar.

I det här sammanhanget vill jag 
tillrättalägga en felaktig tidnings
uppgift i början av år 1963, vilken 
sade, att en begagnad s.k. VW-buss 
höll på att rustas upp på yrkesskolan 
för bibliotekets räkning. Saken var 
den, att biblioteksstyrelsen genom 
undertecknad då undersökte möjlig
heten av att något sådant skulle 
komma tillstånd. En möjlighet fanns, 
men av skilda anledningar, rann det 
hela ut i sanden. Det var synd. Me
ningen var annars, att vi skulle få en 
rullande filial, som regelbundet skul
le besöka de olika byarna och så 
småningom ersätta de fasta filialer
na. Det är en verksamhet, som med 
framgång har prövats både i tätorter 
och glesbygder här i landet och utom
lands, framför allt i England och 
Amerika och visar sig ekonomiskt 
besparande genom större koncentra
tion av bokbeståndet och minskad 
personal för filialer. Dessutom inne
bär den större bokcirkulation och 
bättre service. Vi får hoppas på fram
tiden. (Inom parentes, hoppas jag få 
tillfälle att studera dylik verksamhet 
i England under min semester i som
mar.)

Om övrig verksamhet vid biblio
teket under det gångna året är att 
berätta, att vi liksom tidigare har 
haft sagostunder för barn varje ons
dag vinter och höst. Dessa, hölls i 
början av året av fru Görel Berglund 
och i fortsättningen av fröken Ker
stin Grenehag. Under hösten 1962 
och vintern 1963 uppläts läsesalen en 
kväll i veckan till ABF för studie
cirkeln ”Kulturen i Dalarna”, varvid 
biblioteket ställde speciell dalalitte
ratur till cirkelns förfogande. Liksom 
sommaren tidigare visades i utställ
ningslokalen orsabilder ur bildarki
vet för turister och intresserade orts
bor.

Forts, å sid. 14.
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Skjulet där stenarna formades.

Orsa sockens siste slipstenshuggare av R. H.
Himlen är vårblå. Ostyriga april

vindar fläktar omkring oss. Orsasjön 
lyser ljus långt bort mot de blå ber
gen. Vårdträdet på gården knoppas. 
Solen värmer skönt mot stallväggen. 
Där står gårdsägaren själv, Erik 
Lindå i Åberga, vid huggkubben och 
klyver björkved, fint, fint och lägger 
upp den i den jämnaste och finaste 
vedtrave vi någonsin sett. Vi uttryc
ker vår beundran, och Lindå säger: 
Jag tycker, det är lika bra att göra 
ordentligt, när man håller på. Men 
det finns en del som säger, att jag är 
för noga. — De har så bråttom nu 
för tiden.

Vi har sökt upp Lindå, socknens 
siste slipstenshuggare, för att få höra 
om arbetet i slipstensbrotten i gamla 
tider och under hans egen tid. Och 
han berättar villigt.

I flera hundra år har man brutit 
sten i Kallmora gruva. Men bryt
ningen var störst och mest lönande 
före 1900 — särskilt mellan åren 
1850 och 1900. Alla gårdar i sock
nen ägde delar i gruvan, och varje 
by bildade ett arbetslag, ibland två. 
Varje höst, efter skörden, var man 
i gruvan och bröt sten, vanligen i 
oktober månad, 5—6 veckor. Från

Stuga där ett byalag bedde.

alla byar, ända från Maggås i söder, 
gick man till fots och i samlad trupp 
med spelman i spetsen. Då spelades 
Slipstensmarschen. Karlarna bodde i 
gruvstugor och lagade sin mat själva. 
Potatis och kornmjölsgröt kokte man 
ofta ilag. Ibland var också kvinnfolk 
med. Kvinnorna hjälpte till i gruvor
na. De schaktade undan jord, som 
låg ovanpå berget, och bar bort den 
på bårar. Ibland bar de också jord 
i förklädet eller stjimpan. Kvinnor
na arbetade också med att bryta sten 
och fick slå med släggor på mejslar.

Men det kom andra tider, och man 
fick bättre redskap. Från början var

Slipstenshuggarens verktyg.

redskapen av järn — kanske tillver
kade av myrmalm. Lindå visar oss 
en klump av sådan malm, funnen i 
Orsabygden. Mycket senare fick man 
verktyg av stål. Vi får se en sådan 
uppsättning: slipstenshacka, mejsel,
hammare och svarvträ. Förr höll man 
mejslarna med särskilda tänger, inte 
numera.

Under de veckor arbetet varade, 
brukade prästen komma upp från 
Orsa en eller flera gånger för att 
hålla gudstjänst, ”mässa” . Därav 
namnet Mässbacken.

Pålack vid lyftkranen i Lindås gruva

De brutna stenarna fraktades hem 
till byarna. Där satt man i sina hack- 
stugor och knackade slipstenar. Men 
stendammet var farligt för lungorna, 
och många dog av stendammsjukan.

De färdiga stenarna fraktades på 
vinterföret ut i landet, oftast till 
Gävle, där de såldes till grossister. 
Det blev dåligt 'betalt. En stor mängd 
brynen och slipstenar lastades på bå
tar och fördes till Finland. Man for 
vanligtvis flera i sällskap, och många 
historier berättas om orsaböndernas 
knepighet.

Rätt känd är väl historien om hur 
man bar sig åt, om man blev nekad 
nattkvarter i en gård. ”Om vi inte 
får husrum”, sa orsakarlen, ”så ska 
vi trolla, så röken inte går ut genom 
skorsten” . Och så ropade han några 
obegripliga ord på orsamål — genom 
skorstenen. Genast slog röken in i stu
gan. Där blev man ängslig och lovade 
nattlogi. Och si, röken gick rätt väg 
igen. En orsakarl hade stått på taket 
och brett förskinnet över skorstenen!

En annan berättar hur en orsa
karl fått logi i en gård. Han hade 
kommit överens med en kamrat att 
” trolla” , så att de inte blev bestulna.
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Specerihandla
hos

W IKNERS Eftr.
Ho len Tel. 440 02

Köp det erkänt goda 
hembakade brödet hos o ss!

Välkommen!

Hellborgs
Hembogeri Tel. 41068

För Konfirmation 
och Examen

finns det ingen bättre gåva 
än ett U R  . . .

Urmakare Gust. Helgeson
Tel. 408 05

Byggnadsfirma
c

Ly U < e  c / W  s s o t i

Tel. 400 35

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra o ffe rt!

ANDERS NÄS
/W7n/i föl/W 11 *<sKIo  o

G  losmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Te l. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Kamraten smög sig fram till skrin
dan på gården och stod stilla där. 
Värden fick se honom, gick in och 
rapporterade: Det står en oknun
(okänd) karl vid släden. — Jag vet 
det. Han ska få stå där också, så 
länge jag vill, sa orsakarlen. Folket 
skulle tro, att han trollat och ”låst” 
mannen vid skrindan.

Lindå kan också berätta om Sten- 
huggeriet i Mässbacken, som igång
sattes i början på 1900-talet. Där 
höggs framför allt byggnadssten, som 
bröts i en ny gruva, den s. k. Stock- 
holmsgruvan. Stenhuggeriet sysselsat
te 50—100 anställda. Arbetstiden var 
12 timmar per dag.

”Min far var där” , säger Lindå, 
”och jag hjälpte till där nån gång.” 
Där tillverkades också brynen, och 
nu började man slipa dem. Förr var 
alla brynen oslipade. Jag började 
nog, då jag var så där 8 år, att göra 
brynen för att tjäna en slant. Många 
pojkar gjorde så. Brynena var billiga, 
men man var glad åt slanten. Annars 
började jag nog på allvar vid 17—18- 
årsåldern. Jag arbetade med slipstens- 
brytning från 1925 till 1950 ungefär. 
Bäst var det åren 1930 till 1935. På 
den tiden var det gott om arbetskraft. 
Lönen var 5 kr per dag, och arbets
dagen räckte 10 timmar. Åtta till tio 
arbetare hade jag den tiden. Fyra 
eller fem bröt sten, och lika många 
högg slipstenar. Vi arbetade på som
maren, då det var torrt och inte så 
mycket syra i berget. Före 1 oktober 
var brytningen klar. Sen knackade 
man slipstenarna färdiga, och på vår
vintern var man färdig att resa ut 
och sälja. Lindå har själv gjort resor 
med häst och skrinda neråt Falun 
åren 1920—25. Då hade ingen sålt i 
de trakterna på 20—30 år, så efter
frågan var stor. Folk kom springande 
efter skrindan och bad att få köpa 
stenar av mig. Man kunde ha 15—20 
stenar. Det var tunga lass. Resan va
rade 1—2 veckor.

Senare fraktades stenarna i bil. 
Lindå berättar om en sten han minns. 
På morgonen satt stenen ännu i ber
get. Den blev bruten, huggen, trans
porterad i Lindås bil till Evertsberg, 
uppsatt på sin plats, och man slipade 
på den före kvällen — allt på en och 
samma dag. Men så var det också 
brått före slåttern!

Vi träffar också Anders Pålack, 
som växt upp i Kallmora, sprungit 
omkring i gruvbackarna redan som 
liten pojke, lärt sig knacka slipstenar 
i sin fars gruva och arbetat med sten 
i hela sitt liv. Vad han inte vet om 
slipstensbrotten och slipstenstillverk-

Slipstenshuggaren Anders Pålack.

ningen är inte värt att veta. Han tar 
oss med på en rundvandring mellan 
gruvorna, Lindås gruva, den sista 
man arbetat i, Silverskåpet, Sakri
stian, Malungsgruvan och allt vad de 
heter. Bara en liten del av det väl
diga gruvområdet. Man börjar ana 
vilket oerhört arbete, som utförts 
här under årens lopp. Ruddikegruvan 
får inte röras numera.

Pålack minns från sin barndom, 
hur Lind Hans från Holen kom till 
den gruvan och bröt sten, som skulle 
användas till Orsa tingshus och till 
brunnen i Tingshusparken. Han skaf
fade dit en ångmaskin, som skulle 
pumpa vatten ur gruvan, en stor sen
sation, naturligtvis!

Under vandringen får vi höra en 
hel del om arbetet. Innan man fick 
krut, borrade man i berget och kila
de ner torra alkäppar i hålen. Sen 
hällde man på vatten, och då det 
torra virket svällde av fuktigheten, 
sprängdes berget sönder. Han visar 
också på de mängder av jord och 
berg, som kvinnorna burit upp ur 
gruvan. Så tungt det måste ha varit! 
Att de orkade! Nästan till våra da
gar höll de på. ”Min mor var med 
och bar” , säger Pålack.

Själv började Anders Pålack som 
12-åring att slipa Orsabrynen. För 
ett bryne betalades 1 öre. Arbetslö
nen för vuxna var då 22 öre i tim
men, dvs. 2: 20 kr om dagen. De 
yngre fick nöja sig med 12 öre i tim
men. Men man fick något för peng
arna på den tiden.

Tidigt måste man börja arbeta i 
gruvan, och de tider man inte hölls 
där, skulle man köra i skogen eller 
vara med i flottningen.

Man lärde sig att knacka slipstenar 
genom att titta på hur de äldre knac
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kade. ”Men man måste ha anlag.” 
Sen lärde man sig bryta sten. Man 
borrade och sprängde med bergkrut, 
körde stenen på tippvagnsspår till 
tippen och bilade ut stenen. Sen fick 
huggarna ta vid. De satt under ett 
tak och knackade. Och man använde 
nu munskydd. Man högg slipsten av 
olika storlekar. De största mätte 60 
tum och de såldes till massafabriker
na. Där var alltid en man sysselsatt 
med att slipa de väldiga knivar, som 
skulle skära sönder veden. En sådan 
sten utgjorde full kranlyft. Den lasta
des på en s. k. stenbjörn, en låg kärra 
med två stockar, som vilade lägre än 
hjulaxeln och som drogs av en häst.

Anders Pålack har också kört ut 
med slipstenar, ända till Norra Ny 
och längs Klarälvsdalen i Värmland, 
där det gick bra att sälja. Andra reste 
till Hälsingland och ända till Jämt
land. I gamla tider måste man fara 
så långt som till Söderhamn för att 
köpa strömming och salt. ”Min far 
mötte en gång en skattungkarl med 
en dragkärra. På frågan vart han 
skulle ta vägen, svarade han: I ska 
kajt börti Siderhamn ö tjep mi je 
stremmingstunna. Man måste också 
resa till Hälsingland för att köpa 
halm. Det var fattigt här i bygden. 
Slipstenshanteringen skulle ge hjälp 
till skatten.

Pålack berättar om ett fynd man 
gjorde i gruvan en gång, ett väldigt 
gråstensblock, i vilket var inbakade 
små runda gråstenar. Stenen hade bil
dats under två perioder, så att sten
massan varit mjuk, medan de små 
stenarna bakats in. En geolog, som

Alen vandrar in i de gamla 
gruvhålen.

.ORSA SKOLTIDNING

besökte platsen, blev mycket intres
serad och vijle nödvändigtvis ha ste
nen med sig till Lund. Pålack och en 
arbetskamrat åtog sig att frakta ste
nen till Mässbacken på en stenbjörn. 
Det var ett tungt och besvärligt ar
bete, då blocket var runt och ville 
välta och rulla av björnen. Men till 
järnvägen kom stenen och skickades 
i en särskild godsvagn (finka) till 
Geofysiska institutionen i Lund.

Det var i Åbergsgruvan. Då var 
driften i full gång, och vagnarna rul
lade fram på den fina rälsbanan, en 
hålväg numera.

Nu knackar man inga slipstenar 
i Kallmora gruvor. Gruvstugorna är 
borta. Verktygen ligger orörda, arbe
tets sång har tystnat. Rälsen är bort
riven och såld som skrot. Det växer 
skog på de gamla arbetsplatserna.

Lindå står där på tunet, en reslig 
gestalt. Han blickar tankfullt bort 
emot blåbergen. — För två år sen 
högg jag stora stenar, säger han. Men 
nu är det sämre med orken. Han är 
78 år nu och har full rätt att ta det 
lugnare med arbetet. Men en sak be
kymrar honom. Han skulle önska, att 
en gruva med full utrustning och 
verktyg skulle kunna bevaras åt efter
världen, så att både turister och fram
för allt bygdens eget folk i framtiden 
ska kunna se, hur det såg ut i en slip- 
stensgruva, vilka redskap man an
vände och få veta något om, hur ar
betet gick till. Skulle inte Orsa hem
bygdsförening eller Orsa kommun ha 
intresse för saken och ta vara på vad 
som ännu finns kvar, innan alltsam
mans får förfalla?

Vem vill ta hand om Lindås gruva?
R. H.

Foto: Hasmats

FÅGELUNGEN

På morgonen, då jag kom till sko
lan, hade Jan-Erik hittat en gulärla. 
Den Rade skadat sig i vingen. Vi lade 
honom i en låda, som vi hade lagt 
gräs i, och gav honom vatten i en 
skål. Det var fint den dagen, så det 
var mycket flugor på väggen. Vi 
fångade flugor varenda rast. Fågeln 
åt flugor och drack vatten. När vi 
skulle gå hem från skolan, undrade 
vi, vem som skulle ta hand om få
geln. Vi frågade fröken, om hon ville 
ta hand om den, men hon hade inte 
tid att fånga så mycket flugor. Då 
fick Jan-Erik ta hand om den. Men 
den klarade sig inte.

Ullacarin Pettersson, 
Klass 4

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär Tel. 400 04

Ha alltid

i tankarna!

Väl
kommen
till
ESSO-
Service
Tel. 41470 
Orsa

LILJAS Damfrisering
Borngärdet

Maja-Greta Holting
Tel. 403 06

Gör ett besök, det lönar sig!

MERCEDES
DKW

Service

Original reservdelar och 
tillbehör

Biltjänst
Uno Carlsson 
Tel. 401 56, 404 90

För sportstugan . . .

Sängar, sängbott
nar, madrasser, 
möbler i lämpligt 
urval från

Möbel-f/ansf
N. Hinders
Barkgatan 3 Te l. 410 35

5



ORSA SKOLTIDNING.

Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomttgasin
Te l. 400 37

En trevlig sommar
med

Evinrude
båtar
och båtmotorer

Järnbirger AB
Orsa

På grund av om
byggnad utförsäljes
en hel del av vårt inneliggande 
lager.

Låt oss ta hand om Eder 
päls fö r sommarförvaring!

Skinn- och pälsvaror
Orsa, tel. 403 88

Slipstensmarschen Stipendiefondens hederslista
brukade man spela på väg till och 
från slipstensgruvan. Säkert hade 
många gångna tiders orsaspelmän den 
låten på sin repertoar, och flera va
rianter finns. Gulis Eriks version är 
mest lik den som används av spel
manslaget i dag. Andra varianter till 
låten kan man finna i Älvdalen och 
Transtrand, varför det är omöjligt 
att säga varifrån den kommer och 
vem som har gjort den.

MIN HUND DIXI 
Nu ska jag berätta hur jag fick 

min hund. Först åkte vi till Insjön 
och tittade på valparna. Men de var 
för små, så vi kunde inte ta någon 
hem. Men efter några veckor ringde 
det i telefonen, och det var från In
sjön. Vi åkte dit igen. Det var jag, 
som valde Dixi. Det var en tax. Hon 
kommer hoppande upp i min säng 
varenda kväll.

När jag en gång kom hem från 
skolan, så hade Dixi bitit sönder min 
ena skridsko. Hålet var som en öp
pen spis. Jag sa fy åt henne. Då kröp 
hon under sängen. Och när hon kom 
fram igen, slickade hon mig.

Lars Fjellström, 
Klass 2

Jag är uppriktigt glad över att nu 
kunna rapportera inte mindre än sex 
färdiga hermodskurser på en gång. 
Och det originella är, att det är tre 
stipendiater, som samtliga under vin
tern klarat av två kurser vardera. 
Därtill vet jag om en stipendiat, som 
just nu håller på med sista brevet på 
sin kurs, så det hade så när blivit sju 
färdiga kurser att anmäla i samma 
tidningsnummer. Ett fint resultat!

Följande kurser är nu färdiga:
Den etthundranittonde: Rajmond 

Mattsson, Åberga, Orsa, Grundkurs i 
svenska.

Den etthundratjugonde: Rajmond 
Mattsson, Äberga, Orsa, Inledning till 
språkstudier.

Den etthundratjugoförsta: Sten-Olof 
Thåli, Mässbacken, Byggnadsmateriel- 
lära I—V.

Den etthundratjugoandra: Sten-
Olof Thåli, Mässbacken, Praktisk be
tongteknik I—V.

Den etthundratjugotredje: Gull-
Britt Gustavsson, Skattungbyn, Tysk 
grammatik.

Den etthundratjugofjärde: Gull- 
Britt Gustavsson, Skattungbyn, Eng
elska 4:e årskursen.

Hj. H—n.
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Kyrkbyn klass 6 B
Främre raden: Karin Jonsson, Ann-Catbrin Storm, Agneta Hedberg, Ulla Kratz, 
Ulla Reen, Siv Skoglund.
Mellersta raden: Åke Forsgren, Sissel Persson, Lucie Hedman, Carina Berglind, Lena 
Gustafsson, Ulla-Britt Nilsson, Siv Lind, Lars-Erik Andersson, Hans Hansson.
Bakre raden: Arne Johansson, Jan Horvatb, Sven Erik Soling, Sven Erik Berg, 
Ulf Svensson, Tord Bengtsson, Jan Erik Ren, Lars-Erik Bruks, Sten Holting. 
Lärare: Tore Johansson.

Stackmora klass 6
Främre raden fr. v.: Manvi Axelsson, Ing-Marie Carlsson, Bernt Frisk. 
Andra raden: Jan-Erik Olsson, Gunnar Nordvall, Charles Frisk.
Tredje raden: Hans-Olof Ernlund, Hans Sundström, Börje Nilsson.

Digerberget klass é
Främre raden fr. v.: Jan Hansson, Ingrid Lind, Kristina Grindal, Britt-Marie Hans
son, Helena Ryman.
Mellanraden: Lennart Löhf, Tommy Jonsson, Börje Olsson, Per Stenberg, Jonny 
Nyberg.
Bakre raden: Lars Sinders, Lars Westin, Gösta Lööf, Jan Bruks, Sune Hansson. 
Lärare: Janne Broberg.

Vid TV- eller radiofel ^  
ring 401 50 eller 403 85

sä hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

Lätt och 
ledigt sommarmode

Manchesterjackor
med stickad rygg 45: — 

Manchesterbyxor
svarta, junior 28:75, mans 32:— 

Collegetröjor
amerikanska, vitt och grått, 

junior 14:75, mans 19: —

ici» *rww us
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

V t  utför
El-installationer för 
såväl kraft som belys
ning samt servicearbe
ten avfalla slag.

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

Vänd Er
med förtroende till

Kåhléns
ELE K TR IS K A  *  ORSA

Tel. 401 92, 410 37
Bostadstei. 35077, 40834, 40248
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Snart lov . .
. . . men först skall vi ordna 
examensekiperingen. Till Eder 
tjänst står

W r " .
k

T ”
V / -

Garderoben
Orsa Tet. 402 19

Hans Horvath
Glosmästeri

X}> Fönsterglas 
Inramningar 
Bilglas

Sven kvälls-
och söndagsservice
Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri

Bost. tel. 405 48

EXAMENS-
PRESENTEN

PHILIPS FAVORIT
En  helt ny m ottagare  i topp k lass. 
Fyra attrak tiva  tärger — p erfek t 
lju d  L V , M V  o ch  FM  fö r  P2.

S va la s Radio
& T V Tel. 413 50 

Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

Kyrkbyn klass 6 A
Första raden fr. v.: Örjan Skoglund, Marianne Nilsson, Ebbe Skoglund, Anita Ek. 
Andra raden: Tomas Mineur, Margareta Dahl, Göran Söderberg, Sonja Jonsson. 
Tredje raden: Hans Ljunggård, Marie Halvarsson, Anders Hansson, Karin Budh. 
Fjärde raden: Per Lindström, Ann-Marie Munter, Göran Nääs, Lena Alfredsson. 
Femte raden: Karl-Erik Trogen, Eva Andersson, Ingemar Fahlström, Britt-Marie 
Gölén. Längst bak: Sören Nohrin och Evelyn Sahlin.

Nederberga klass 6
Främre raden: Elisabeth T homs, Agneta Grönberg.
Mellersta raden: Jan-Erik Thalin, Alf Bilar, Ulla-Britt Pettersson. 
Bakre raden: John Rustas, Olle Berglund, Kjell Öberg.

STORSTÄDNING
Vid middagen sade mamma, att hon 

var väldigt trött, för hon hade städat 
hela övervåningen. ”En krona blir 
din, Annar, om du diskar. Den här 
blir Åses, om hon sköljer och torkar 
besticken, och Lillemor får en om 
hon torkar köksgolvet” , sa mamma. 
Och visst ville vi tjäna en krona på 
städning.

När middagen var över, satte vi i 
gång. Åse och Annar hjälptes åt med 
disken. Åse sade till om Annar för
sökte fuska. ”Då får du ingen peng” , 
sa hon. Jag hällde vatten och skur

pulver i en hink. Sedan började jag 
skura. Det var arbetsamt att torka i 
alla hörn. Äse fick gå ut och skaka 
mattorna. Den stora fick jag hjälpa 
henne med. Annar diskade och skölj
de. Till slut, när jag hade torkat gol
vet färdigt, skulle spisen putsas. Jag 
tog stålull att gno plattorna med. 
Länge och väl gnodde jag, men så 
blänkte de också.

Efter mycket jobb och slit fick vi 
den efterlängtade kronan och beröm 
av mamma.

Lillemor Wallman, 
Klass 4
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o

Simbadet vid Angbåtsudden

Det länge diskuterade och plane
rade simbadet i Orsa närmar sig nu 
sin fullbordan. Man syftar till att an
läggningen skall kunna öppnas någon 
gång under juni månad 1964.

På bilden syns till vänster den sto
ra bassängen, 50X17 meter. Till hö
ger om denna är den lilla undervis- 
ningsbassängen, 17X6 meter. Vad 
byggnaderna till höger innehåller

framgår av nedanstående planrit
ningar. Omklädningsavdelningen för 
herrar fick dock inte plats i tid
ningen.

EN VÅRDAG

En dag när solen sken, var jag och 
min kamrat ute och plockade blå
sippor. Vi cyklade till ett änge, och 
vi hittade många blåsippor, som var 
utslagna, och knoppar såg vi också. 
Jag cyklade hem med blåsipporna.

Ethel Pettersson, 
Klass 1

NÄR JAG BLIR STOR

När jag blir stor ska jag kanske 
spela el-gitarr eller också skall jag bli 
skogsarbetare. Jag ska bo vid en tjärn, 
så jag kan fiska, när jag vill.

Bo Andersson, 
Klass 2

EN FISKETUR

Jag och Åke skulle få åka och fiska 
en dag. Vi fick ha matsäck med oss. 
En farbror, som heter Henry, skjut
sade oss till Abborrsjön. Åke fick 
första abborren. Sen fick jag en, men 
sen fick vi ingen mer fisk.

Ulf Landgren, 
Klass 3

. . .  överallt 

har Ni
Se och provkör Volkswagen få))
N u  f i n n s :  m  m  0  g  £

biltgbuM Volkswagen 1200 M̂  m M (fp K 0 M 0 
Volkswagen 1500 # 1 # #  0  J 0 0  / h / M  
Volkswagen Variant %/ £ £ /  O j ; '  WS W 9> 'QwQW

inpå knutarna
Volkswagen Transport _  . 
Begagnade Volkswagen Orsa Mora Leksand Rattvik

409 10 126 00 102 89 11520
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BOSCH
K Ö K S M A S K I N
— provad vid Statens institut 
för Konsumentfrågor. Lätt- 
skött och mångsidig.
Se den hos:

elbolaget
— K ERS & Co AB —

Tel. 412 55, 413 55

p * * * % p * * * v

I ER TVÄTT/
** väx hjärtesak £

V

J j h u t t
Tel. 406 29 

O R S A

Kom ihåg Mors Dag!

Ett examensfoto blir till 
glädje för framtiden . . .

Ett examensfoto är en 
gåva . . .

Ett examensfoto kan 
hjälpa Dig att tacka . . .

Vi hjälper Dig med allt detta 
— vi har möjligheter att göra 
Ditt foto, så att Du blir nöjd.

Beställ gärna i god tid.

Allt för fotobranschen finns i 
god sortering.

Hansjö klass 6
Främre raden fr. v.: Håkan Sommar, Eva Stigs, Hans Sigra, Mariana Bäckman. 
Mellersta raden: Lisbeth Andersson, Börje Spännar, fan Edvardsson, Göran Lovén. 
Bakre raden: Maj Hamrén, Margita Hudin och (skymd) Ingrid Norman.
Lärare: Rune Mångs.
Frånvarande: Yngve Hamrén, Kent Eriksson, Sonny Konradsson, Maj-Lis Mårts, 
Birgitta Hansson.

Blockflöjtexamen

En lång rad barn har ” spelat upp” 
och klarat proven för musikskolans 
första diplom. Blockflöjten är det 
vanligaste instrumentet vid dessa 
prov, men några elever har visat sina 
färdigheter på piano. Här har vi den 
långa listan, som ändå inte upptar 
dem som blir klara i slutet av vår
terminen.

920 Anna Karin Hasmats, Kyrkbyn 
4a

921 Gudrun Jakobsson, Kyrkbyn 4a
922 Lena Snitt, Digerberget 4
923 Mats Jernmark, Digerberget 4
924 Lena Granholm, Digerberget 4
925 Lillemor Wallman, Digerberget 4
926 Elsmarie Laggar, Digerberget 4
927 Kerstin Rahm, Digerberget 4
928 Eila Bengts, Digerberget 4
929 Eva Kratz, Digerberget 4
930 Marie Carlström, Digerberget 4
931 Anette Lindh, Digerberget 4
932 Ellinor Andersson, Digerberget 4
933 Kurt Johansson, Digerberget 4
934 Sven Ove Smedberg, Digerb. 4
935 Bert Modin, Digerberget 4
936 Jan Mångs, Hansjö 4
937 Mona Olsson, Hansjö 4
938 Ulla-Britt Sigra, Hansjö 4
939 Ann-Marie Bylund, Hansjö 4
940 Ava Persson, Kyrkbyn 4b
941 Åsa Lindkvist, Kyrkbyn 4b
942 Susanne Nilsson, Kyrkbyn 4b
943 Ann-Christin Hansson, Kyrkbyn 

4b
944 Ulla Mårthen, Kyrkbyn 4b
945 Kerstin Edvall, Kyrkbyn 4b
946 Astrid Lofs, Kyrkbyn 4b
947 Marianne Smids, Kyrkbyn 4b

Musikskolan

I skoltidningens julnummer kunde 
vi med beklagande konstatera, att 
det varit en besvärlig hösttermin för 
många elever i musikskolan. Lärares 
sjukdom och militärinkallelser samt 
svårigheter att få vikarier ledde till 
kortare och längre lektionsuppehåll. 
Också under vårterminen har det 
uppstått liknande svårigheter, men 
det har gått bättre att få ersättare. 
Som vikarie för musiklärare Grudd 
har förordnats gitarristen Hugo Eriks
son från Ålberga. Pianolärarinnan 
Lilli Morsus’ elever har undervisats 
av lärarna Enmalm, Liendeborg och 
Johansson.

Undertecknads militärinkallelse har 
till följd att vi tyvärr måste inställa 
den sedvanliga musikuppvisningen. I 
stället kommer musikskolans elever i 
alla åldrar att särskilt flitigt med
verka, när skolorna har sina avslut
ningar i klassrum, högtidssalar och 
kyrkor. Då kommer också välför
tjänta diplom och premier att delas 
ut.

Pelle Jakobsson.

948 Anne Marie Lindgren, Hansjö 4
949 Annika Graned, Hansjö 4
950 Bengt Lundberg, Hansjö 4
951 Gunilla Nyström, Kyrkbyn 4a
952 Marianne Holmström, Kyrkbyn 

4a
953 Carin Nilsson, Kyrkbyn 4a
954 Lena Westlund, Skattungbyn 3
955 Ingrid Ullström, Skattungbyn 4
956 Kerstin Björkqvist, Skattungb. 4
957 Lena Gabrielsson, Skattungbyn 4
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När vi sitta i vår bänk

PÅ LÅTSAS
Det var en gång en pojke, som 

hette Äke. Han ville bli flygare, och 
så skulle han leka att han var fly
gare. Då gick han upp på taket, och 
han tog ett parasoll med sig. Så lekte 
han att taket var ett flygplan, men 
sen störtade flygplanet. Då tog han 
fram sitt parasoll, och så skulle han 
hoppa, men då kom en vind och tog 
honom. Han flög till Mora, och där 
fastnade han på Mora kyrktupp. Men 
så ramlade kyrktuppen ner, fast Åke 
höll sig fast på kyrkan. Och han 
skrek som en tupp. En dag kom någ
ra turister, och de trodde att Mora 
kyrka hade en levande tupp, så de 
gick därifrån och kom aldrig till
haka. Det var några som såg pojken, 
och de sprang och ringde efter brand
kåren, och så kom brandkåren och 
tog ner pojken. Sen lyfte han hem. 
Och när han kom hem, blev mor och 
far så glada, för de fick se honom 
igen.

Kari Gref, 
Klass 2

Teckning: Slagsmål av 
Göran Lofvars, klass 2

EN SAGA
Det var en pojke, som hette Erik. 

Han var ute och lekte en dag, då 
han fick se en gris, som kom fly
gande. Erik sprang in och hämtade 
mamma. Men när de kom ut var gri
sen borta, och de undrade vart gri
sen hade tagit vägen. Så skulle Eriks 
mamma gå ut och hänga tvätt. Då 
fick hon höra ett grymtande, och 
hon såg att grisen hade fastnat på 
klädstrecket. Då kom Erik. Hans 
mamma frågade grisen, vad han gjor
de på klädstrecket. Grisen sa: — Jo, 
jag skulle flyga till apoteket och kö
pa avmagringspiller, men så fastnade 
jag på det här dumma snöret, så jag 
kan ju gärna öva lite gymnastik på 
snöret. Grisen började slå kullerbytta 
på repet. Men det skulle han inte ha 
gjort, för han ramlade ner i kläd
korgen och fick en kjol över sig. Då 
sa grisen: — Nu är jag så fin, att jag 
kan gå till apoteket och köpa av
magringspiller. Erik frågade grisen, 
vad han hette, och han sa Nasse- 
Knorr. — Men nu måste jag flyga 
och köpa avmagringspiller. Och så 
flög han. När han kom fram gick 
han in och handlade. Sen gick han 
till en annan affär och köpte läpp
stift och målade på sig, och nu var 
han nöjd och belåten må ni tro. Så 
flög han tillbaka till Erik, och de 
höll fest för grisen.

Viola Dahl, 
Klass 2

VÅREN ÄR HÄR
Att våren är här både hörs, känns 

och syns. I solen är det 28—30 gra
der varmt, och i skuggan 20—22 gra
der. I dag har jag haft kortbyxor på 
mig. Man kan redan plocka tussi- 
lago, blåsippor och vitsippor. Och 
man ser starar och svalor i varenda 
björk. Myrorna har krupit ur stac
karna, björnen ur idet och flugorna, 
getingarna och bina ur alla sina vrår. 
Jag tror det är den varmaste vår, 
som någon gång varit.

Arne Nääs, 
Klass 4

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

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Brobergs gamla affärslokal

Dagligen
färskt Orsa-tunnbröd
God sortering i vär varuautomat

W A L T E R S  L IVS AB
Orsa Tel. 401 06, 415 86

Vi ger Er alla råd för 
ett bra resultat!

Vi ser som vår uppgift att hjäl
pa Er till ett bra målningsresul- 
tat — inte bara att sälja en 

burk färg.
Kontakta Hedin — 

han kan yrket.

Färghandel Te l. 401 55, 404 12

Presenter till

MORS DAG
Hemslöjd

Presentartiklar

Musik & Hemslöjd
G. Klockor Tel. 403 20

Fotografering
fär pass, 
åkkort ö 
identitets
kort
djers bäst 
när

B a la l? ® 1!?®
• ORSA • TEL 40055 • BERTH NORDLUND •
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Välkomna till

Annies
Damfrisering Orsa, tel. 410 80

H ans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Cyklar
Mopeder
till lägsta priser

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Till Mor
en vacker blomma 
på hennes egen dag!

Blomsterföreningen 

når när och fjärran

Levenius 
Blomsterhandel, Orsa
Te l. 400 92

Att handla rätt 
är att handla hos

EKO
Vår specialité: 
Hemlagad pälsa och 
kalvsylta

Tel. 402 33, 402 25

Butiker i Samhället och på Born

Teckning: Tjäderspel av 
Eva Israelsson, klass 5

Teckning: Jag går ut med hunden av 
Helena Wikman, klass 1

Teckning: Fantasifisk av 
Karin Eriksson, klass 3

Teckning: Sjörövare av 
Elisabet Setterlund, klass 3

EN DAG I VÅRENS TID
En vårmorgon vaknade jag kloc

kan åtta. Jag gick upp, gick till fönst
ret och drog upp rullgardinen. Det 
första jag lade märke till, var att all 
snö var borta. Solen sken ute, och det 
blåste svagt. Jag klädde på mig och 
gick ut. När jag kom ut på trappan, 
blev jag stående och bara luktade. 
Det luktade vår. När jag hade kom
mit ut på gården, hörde jag hur bäc
karna porlade och hur stararna och 
andra vårfåglar sjöng sina glada me
lodier. Efter ett tag ropade mamma, 
att frukosten var färdig. Då gick jag 
in och åt. Vid frukostbordet berät
tade jag vad jag hade sett ute. När 
frukosten var avklarad, gick jag ut 
igen, och då såg jag ett taggigt knyte 
komma springande tvärs över gården. 
Det var förstås en igelkott, som ha
de kommit upp ur idet och var ute 
och letade efter föda. Sedan byggde 
jag ett vattenhjul, som jag satte i en 
liten bäck.

Vid middagstiden tog jag min cy
kel och åkte till ett blåsippställe. När 
jag kom dit, såg jag genast blåsippor, 
som hade slagit ut. Då plockade jag 
en stor bukett, som jag delade i två 
delar. Den ena buketten fick farmor, 
och den andra fick mamma.

På kvällen ville jag inte lägga mig. 
För det var så ljust ute. Men när 
jag äntligen hade lagt mig, somnade 
jag på en gång.

Carl-Eric Lilja, 
Klass 5

SKOLRÅTTOR
Det var en gång fem råttor, som 

lekte i vår skola. De lekte att de var 
fem sjömän, som gungade på den 
blåa sjö. De gungade i en träsko, som 
fröken hade glömt i skolan. De hade 
så roligt, så de ville inte gå i sina hål 
igen.

När fröken kom, blev hon för
skräckt.

Christer Signell, 
Klass 2

EN LOVDAG
En dag i påsk var vi ute och åkte 

skidor på Koppången. Mamma, Jan- 
Erik, Hans och jag var ensamma där. 
Vi var vid en backe. Där gjorde vi 
upp eld och grillade korv. Jag bygg
de en koja. Sen åkte vi hem. Vid 
Emådalen hade en Folkvagn kört i 
diket. Vi fick lyfta baken på bilen 
upp på vägen.

Lars-Olov Olsson, 
Klass 2
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SKYTT OCH NALLE 
Skytt är en gråhund. Hans husse 

heter Artur. Nalle är en annan hund, 
som bor i Risa. Skytt är grå och har 
några små svarta fläckar här och 
där. En söndag var jag och min kam
rat Per till Skytt med några ben. 
När Skytt hade ätit några ben, kom 
Nalle och ville ha några han också. 
Nalle fick ett ben, och sen gick han 
och grävde ned det. När vi varit hos 
Skytt ett tag, åkte vi till postkuren 
och spelade vippa. Sen tittade vi på 
orienterarna. Sedan kom Nalle. Då 
åkte vi till Torrvål, och då först hit
tade Nalle vägen. Sedan sprang han 
nog hem till Risa. >

Skytt står alltid i band, utom på 
älgjakten. Då följer han och jagar 
älgar.

Karl-Arne Andersson, 
Klass 2

EN VÅRSAGA
Det var en gång ett troll, som hette 

Dumpe. Och han bodde norr om en 
hondgård. En morgon när Dumpe 
vaknade, tänkte han, att han skulle 
gå ner till bondgården. När han gick 
dit, såg han hur sipporna växte ut
med bäcken. När Dumpe böjde sig 
ner för att plocka några sippor, såg 
han en gul blomma, som han visste 
att människorna brukade kalla tussi- 
lago. Han hörde hur lärkan drillade 
alldeles bredvid honom. Sen hörde 
Dumpe att storspoven drillade långt 
borta. Dumpe blev så yr i huvudet, 
att han fick lov att springa hem. 
Han sprang hem på vacklande ben. 
Nästa morgon när han vaknade, hör
de han att tjädern spelade långt oppe 
i skogen. Dumpe tyckte att tjädern 
var en bra väckarklocka.

Östen Björck, 
Klass 4

Lars-Olof Stenberg, klass 1

Advokaten
CURT CARLSTRÖM

O RSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 41017 

Kontorstid 9.oo -  17.oo

Uppvakta Mor 
med en tårta från

C. G. N ys trö m
Konditori och Bageri Tel. 400 38

Till examen
och konfirmation —
gåvor med bestående värde!

Stjärnur 

Guld 

Silver

Stjärnurmakare

(Jlleli. Oilcl
(H t. Ofdik. Q jj1(L.

Sommar i sikte...
Fö r sommaren har vi få tt 
in en mängd trivsamma, 
färgglada och svala klä
der fö r Damer och Herrar.

Sport-, camping-, 
bad- och strand- 
ekiperirtg.
Välkomna och se dem!

AUG. LARSSON KB ★  Orsa *  Tel. 400 21

Steinmann
Piano modell 108

ren och vacker ton 
>3* exakt och behagligt anslag 
Sj- tekniskt högvärdigt 
5$ elegant, modern formgivning 

mångårig garanti 
kj- populärt pris

— Allt i musik

F:a Piano-Nisse
Nils Klockar Tel 40694, aff. 40604
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Teckning: I klassrummet av 
Agneta Lovar, klass 3

Teckning: Mas och kulla av 
Birgitta Fredberg, klass 5



ORSA SKOLTIDNING.

Bästa Mors-Dags-gåvan:

ett par tofflor
från

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Håll bilen i gott trim!
Vi utför:

Hjulbalansering 
Motortvätt med plastning 

Tectyl-behandling

G R A B B A R

SUPER SPORT
•  öppen stil — kablar och delar 

lätt åtkomliga
•  nv. helsvensk motor
•  i.yit, bättre magnetsystem
•  perfekt förgasare
•  cross-styre

Orsa Cykel & Sport
— Sven Olén —

Tel. 402 81

Simskolorna i sommar av GJ
I Nya badet i Orsa blir det två 

treveckorskurser. Den första börjar 
den 29 juni och den andra den 20 
juli. Vi ska på något lämpligt sätt 
försöka ordna så att det blir ungefär 
lika många elever i de bägge kur
serna. Arrangemanget med två kur
ser efter varandra ger större möjlig
het för t. ex. semesterresor utan att 
barnens simundervisning blir lidande. 
Lärare: Sture Andersson och Bo Berg
lind.

Det blir simskolor även i Slättberg, 
Stackmora och Åbergatjärn. Dessa 
börjar den 29 juni och pågår i fyra

Växlande lä slust... Forts, från sid. 2.

Konstnären Åke Johansson, väl
känd för alla ortsbor, utställde i egen 
regi under tiden 23 maj—3 juni eg
na verk i bibliotekets lokal. En rik
haltig och uppmärksammad utställ
ning.

Höjdpunkten i bibliotekets ” övri
ga” verksamhet blev utställningen 
gravyrer av den berömde och världs
berömde konstnären och heders- 
korpralen i Orsa kompani Stig Borg
lind från Svärdsjö — en formlig suc
cé i besöksfrekvens och strykande

veckor. Simlärare blir även i år Mar
gareta Nilsson.

Om det fortfarande finns intresse 
för simundervisning i Bornbadet, ord
nar vi simskola även där.

I sommar ska alla icke simkunniga 
verkligen försöka lära sig simma. 
Särskilt barnen i Kyrkbyn och de 
närmaste byarna Sandhed, Hansjö, 
Born, Trunna och Berget, som får 
bada i Nya badet med tempererat 
vatten (22°), bör göra en kraftan
strängning. De blir nästan oberoende 
av vädret.

GJ

åtgång på konstnärens helt mäster
liga verk.

Bokens vecka i november inleddes 
med kasperteater för barnen av bib
liotekarie Olle Wingborg, Borlänge, 
och avslutades på samma sätt av herr 
Johan Köller, Orsa. Båda föreställ
ningarna drog över 100-talet barn. 
Bokfilmer visades för de äldre skol
barnen under samma vecka och för 
de yngsta anordnades pristävlingar 
med bokpriser utdelade av författa
ren Edor Burman, Funäsdaten, vid 
en bokstund anordnad i samarbete 
med Ohlséns bokhandel. Priserna
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F R E L IN S  KONDITORI
Telefon 40027

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

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

Järnvägsgatan, Orsa

U tfö r alla slag av p låtslageri
arbeten e fte r humana p ris

beräkningar.

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

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 44001

GUMMI-
verkstad

• Bilringar
• Batterier
• Bensin
• O ljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

hade skänkts av Rabén &C Sjögrens 
förlag, som också ställde författaren 
till förfogande.

En kväll i samma vecka var leda
möterna i Orsa kommunalnämnd 
och fullmäktige inbjudna till biblio- 
teksträff. Få hade tillfälle att kom
ma, men för dessa visades två bok
filmer och talade centralbibliotekarie 
fru Tora Olsoni varmt om bibliotek 
och biblioteksväsen. Sockenbibliote
ket bjöd på kaffe.

Veckan därpå anordnades en för
fattarafton för de vuxna under med
verkan av författaren Gunnar Erics
son från Näs, vilken berättade anek
doter ur det politiska livet beledsa
gade av ljusbilder med karikatyrer 
av signaturen EWK, som illustrerar 
hans krönikeböcker om folket i 
Svitjod. Vidare läste författarinnan 
Birgit Bergkvist, Orsa, egna kåseri
er och Kerstin Masser, Åberga, någ
ra av sina naturdikter. Musikmellan
spel gavs av orsaspelmännen Erik 
Lindström, Kallholen, och Sune 
Knorring, Orsa. Av någon anledning 
var allmänhetens intresse mycket 
svagt och aftonen klent besökt.

Vid årets slut var antalet inskrivna 
låntagare 1.452, varav 359 barn. Bok
beståndet hade under året tillförts 
1.621 nya band, och sålunda uppgick 
kommunens samlade bokförråd vid 
årsskiftet till 15.368, sedan 1.058 slit
na, sönderlästa eller förkomna böc
ker avskrivits.

Slutligen vill jag påpeka, att hand- 
boksamlingen, som för närvarande 
uppgår till c:a 560 band, utgör en 
ständig källa till rika kunskaper, eme
dan den alltid finns till hands på 
biblioteket. Den är uppställd i läse
salen, där även de tre stockholms
tidningarna och ortstidningarna jäm
te tidskrifter av skilda slag finns till
gängliga.

T. Ho

Skattungbyn klass 6.
Närmast kameran: Lars Erik Rosenkvist 
och Inger Rehn.
Bakre raden: Birgitta Bältare och Gud
mund Janissa.

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 50037 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

Ta petsera reverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas — Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00—17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 40078

ANLITA VVS- 
f a c k m a n n e  n

-  W E S S T R Ö M S
rörlednings ab 

O R S A  Tel. 0250/405 19
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Teckning: av Bo Kallberg, Samreal

Skolnytt
Grundskolan

Kungl. Maj:t har avslagit Orsas 
och de flesta övriga dalakommuner
nas framställningar om att få införa 
grundskola fr. o. m. i höst.

Nästa läsår
börjar och slutar terminerna i de 
olika skolorna på följande tider: folk
skolan 24/8—20/12 och 8/1—10/6; 
samrealskolan 26/8—19/12 och 8/1— 
6/6; yrkesskolans bil-, metall- och 
skogliga avdelningar 12/8—22/12 och 
4/1—13/6; yrkesskolans handels- och 
husmodersavdelningar 24/8—17/12 o. 
8/1—13/6.

Klockargården skall rivas
Kommunens nu äldsta skolbyggnad 

har tjänat ut. Det var en ståtlig skol
byggnad på sin tid. Och många är 
de ortsbor, som där fått undervis
ning. Byggnaden uppfördes 1876 och 
invigdes med stor högtidlighet av 
kontraktsprosten C. E. Sernander den 
8 jan. 1877. Platsen, där skolan var 
belägen, kallades förr Bondåkern. 
Skolsalen var stor och rymlig, särskilt 
om man jämförde med kammaren i 
sockenstugan, som förut använts, men 
den blev ändå alldeles fullproppad. 
Barnantalet lär ha uppgått till nära 
150, vilka undervisades av en enda 
lärare (Erik Eriksson). År 1884 an
ställdes en biträdande lärare (Kristi
na Dahlberg), som undervisade i sam
ma sal. Man undrar hur detta kunde 
gå för sig. Senare delades salen med 
en enkel brädvägg, men man kunde 
mycket väl höra varann ändå. Hur 
enkel väggen var framgår av följan
de: Det skulle hållas ett stort mis- 
sionsmöte i skolan under tre dagar. 
Man tog då bort skiljeväggen mellan 
salarna, och efter de tre dagarna sat
tes väggen på sin plats igen. — Åren 
1913—1925 brukades lärosalarna av 
Orsa Kommunala Mellanskola och 
därefter några år av parallellklasser 
i folkskolan. På 1930-talet togs mel
lanväggen bort, och salen blev Kyrk

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 139 — 28 maj 1964 

Utgives av Orsa Lärareförening
Ansvarig utgivare: Hj. Hedman 

Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 402 90 
Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 4 kr. Skriv tydligt 
namn och adress å girokortets kupong

sal. De senaste åren har den åter tjä
nat som skolsal.

Och nu har den 88-åriga byggna
den sålts för några hundralappar och 
skall rivas, så snart skolterminen slu
tat.

Yrkesskolans utbyggnad
blir ej av. De infordrade anbuden vi
sade nämligen, att kostnaden skulle 
bli cirka 180.000 kronor dyrare än 
kostnadsberäkningarna. Under rådan
de kreditrestriktioner och med tanke 
på de stora investeringar som redan 
beslutats av kommunen, och de ändå 
större, som inom kort kommer i sam
band med uppförande av byggnad 
för grundskolans högstadium, har 
kommunalfullmäktige beslutat att tills 
vidare inställa utbyggnaden av yrkes
skolan.

Förste skolbibliotekarie
Till den ledigförklarade befattning

en som förste skolbibliotekarie har 
skolstyrelsen förordnat folkskollära
ren och skolbibliotekarien Erik Bjar- 
ling för tiden 1/7 1964—30/6 1967.

Dåligt intresse för orsastuga 
vid gymnasiet

Av de cirka 50 gymnasisterna har 
endast 9 svarat på skolstyrelsens frå
geformulär angående orsastuga vid 
gymnasiet. Anmärkningsvärt är ock
så att alla dessa utom en gått i sista 
ringen. Av svaren är 6 ja och 3 nej.

Med hänsyn till det ringa intresse som 
visats har skolstyrelsen dragit den 
slutsatsen, att behovet inte är så stort, 
varför ärendet avförts från dagord
ningen.

Antal klasser i folkskolan
nästa läsår torde bli ungefär som nu. 
Skolstyrelsen räknar dock med en 
klass 7 i både Kyrkbyn, Hansjö och 
Digerberget. Vidare blir barnantalet 
i åk 3 i Kyrkbyn så stort, att bar
nen måste delas på 3 klasser. Å and
ra sidan försvinner Slättbergs små
skola, och barnen skjutsas till Stack- 
mora. Folkskolan i Stackmora (åk 3 
•—6) tycks ha tillräckligt med barn 
nästa läsår, men därefter ser det 
mörkt ut.

Den nya skolstyrelsen
I föregående nummer anmäldes le

damöterna i den nya skolstyrelsen, 
som skall tjänstgöra 1964—1967. Ett 
namn hade dock ramlat bort vid sätt
ningen. Den fullständiga förteckning
en ser ut så här: komminister Knut 
Edmarker (ordförande), yrkeslärare 
Herry Borgquist (vice ordförande), 
fruarna Gudrun Eriksson och Anna 
Kvarnström, byggnadsarbetare Erik 
Swan, fabrikör Göthe Ors och hem
mansägare Hans Thurén.

Trevligt sommarlov!

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

Ombesörjer allt inom branschen

Ombud för Svenska Eltlbegängelseföreningen

Upplaga 1.800 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1964 Pris 1: —  kr.



Båtuthyrning
Det finns roddbåtar, kanoter och segelj ollar att hyra 
för dem, som vill göra en tur på sjön. Vänd er till 
upplysningskiosken som ordnar uthyrning!

j

Semesterbyn
18 timrade Orsa-stugor, vardera med G bäddar, utgör 
nu semesterbyn vid Orsasjön. Stugorna uthyres per 
vecka. De passar särskilt bra för familjer, som vill 
tillbringa en sommar- eller vintervecka i vacker 
och fridfull natur — en avkoppling från de dagliga 
bestyren. Fritidsintendenten bokar plats.

Upplysningskiosken
vid infarten till fritidsområdet är öppen under bad
säsongen varje dag kl 9.00—23.00. Där får ni upplys
ningar av campingvärdinnan. Där kan ni köpa vykort, 
kartor, suvenirer m.m.
I särskild kiosk vid stranden säljes läskedrycker, 
choklad, tobak, glass m.m.

Strandbadet
vid Orsasjöns långgrunda stränder är ett idealiskt 
familjebad. De rena, öppna sandplagerna ger möjlig
het till härliga solbad. Kilometerlång är stranden 
mellan sjön och tallskogen. Det finns god plats och 
det känns aldrig trångt trots tusentals badande.

bygger
simbad



Simbadet vid Å ngbåtsudden i Orsa

Det länge diskuterade och planerade simbadet i Orsa 
närmar sig nu sin fullbordan. Arbetet med simbads- 
anläggningen på Angbåtsudden, belägen inom fri
tidsområdet och intill strandbadet, pågår intensivt. 
Anläggningen utföres i enlighet med ritningar upp
rättade av civilingenjör Gösta Gottschalk i Hälsing
borg efter av AB Greviekonstruktioner utarbetat 
system. Simsporten, som har goda traditioner i kom
munen, blir genom den nya anläggningen ypperligt 
tillgodosedd. Anläggningen torde även få betydelse 
för bygden runt om och bli till gagn för landets sim- 
sport.

Man syftar till att anläggningen skall bli klar att 
öppnas någon gång under juni månad 1984. Även om 
inte alla detaljer bli färdiga, så skall dock badet- 
kunna användas under förestående badsäsong. Om 
inte rikligt med nederbörd faller under våren kom
mer simbadet att vara av särskild betydelse för alla 
badande i år. Vattentillflödet till Orsasjön har hittills 
varit ringa. Man kan därför befara lågvatten under 
badsäsongen och det är ju inte så gynnsamt med 
tanke på de långgrunda stränderna.

Simbadet på Angbåtsudden kommer att omfatta
*  50 X 17 meters bassäng för bad och simsport. 

Vattendjupet varierar mellan 130 — 180 cm
*  17 X 6 m undervisningsbassäng med ett vatten

djup på 80 cm
*  plaskdamm för småttingarna
*  bastubad.

Vattnet i bassängerna hålles uppvärmt till minst 22° 
Ett rikligt tilltaget reningsverk skall sörja för att 
vattnet blir rent och klart.
Simbadet kommer att hållas öppet varje dag kl 9.00 
— 21.00. Avgifterna blir; entré för vuxna 1: — pr 
gång, barn —: 50, garderobsavgiften —: 25. Även må- 
nadskort kommer att tillhandahållas.

Orsa fritidsstyrelse

Bastubad
Bastuavgiften är 2: — (simbad 1: — -f bastu 1: —) 
Handdukar och badbyxor kommer att utlånas. 
Simbadets biljettkontor tel. 0250 - 408 84.

frän

från simbad

Toaletter, Omklädningsrum
Till anläggningen hör även toaletter och omkläd
ningsrum med herr- och damavdelningar. För om- 
klädning finns dels öppna obevakade rum och dels 
växelhytter för klädbyte och garderob för förvaring. 
Mindre värdeföremål kommer även att kunna in
lämnas till förvaring under lås i entrébyggnaden. 
Bastubadet kommer till en början att hållas öppet 
dagligen. Damer kl 15.00—17.00 Herrar kl 18.00—20.00

iB BRÖD. OHLSÉN, ORSA


