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ORSA SKOLTIDNING.

Skolnytt
Det nya läsåret
har som vanligt medfört en del 
ändringar ifråga om organisation 
och sammansättning av lärarkåren. 
I Hansjö har en lärartjänst indragits 
och årskurserna 5 och 6 samman- 
slagits till en Bl-avdelning. I Kyrk
byn är tjänsten efter fru Elin vakant 
och fröken Lena Nilsson är även 
detta läsår tjänstledig för universi
tetsstudier. Folkskollär. Joh. Has- 
mats uppehåller fortfarande en 
tjänst vid samrealskolan. Som vika
rier på de tre tjänsterna har för
ordnats fru Karin Ohlsén, fröken 
Margareta Kock och fru Britta Am- 
brosiousson. •—• I Digerberget har 
fru Hansson fått tjänstledigt hela 
läsåret. Vikarie är folkskollär. Tors
ten Nilsson, Skåne. — I Kallmora 
har förordnats fru Astrid Brus i 
stället för fru Märta Karlsson, som 
skall tjänstgöra i Kyrkbyn. Fru Brus 
tjänstgör dock tills vidare i Kyrkbyn 
som sjukvikarie.

I samrealskolans lärarkår har det 
också blivit en del förändringar. 
Nya lärare är fil. mag. Göran Strid, 
folkskollär. Einar Skött och teck- 
ningslär. fröken Ulla Strömberg.

På yrkesskolan har billäraren A. 
Liveröd efterträtts av herr Åke 
Orsén, bördig från Orsa. Skolköks- 
lärarinnan Naima Westerlunds tjänst 
uppehälles av lanthushållslärarinnan 
Birgit Kass, som närmast kommer 
från Lappland men är född i Fin
land. Vidare är väv- och sömnads- 
lärarinnan Margareta Berger-Malm- 
qvist ledig hela året. På den tjänsten 
har hittills endast gått att få tillfäl
liga vikarier.

Samtliga nya lärare hälsas välkom
na till Orsa.

Rektorerna
vid folkskolan, realskolan och yrkes
skolan har av Kungl. Skolöverstyrel
sen och Kungl. överstyrelsen för yr
kesutbildning fått fortsatta förord
nanden. Detsamma gäller skolche
fen i kommunen.

Yrkeslär. Ove Linder
har valts till yrkeslärarnas represen
tant i skolstyrelsen efter A. Liveröd, 
som lämnat sin tjänst i Orsa.

Som tillsynslärare
har förordnats folkskollär. E. Ull
ström i Skattungbyn och folkskol
lär. G. Johansson i Nederberga.

Smått om lärare
Till denUedigförklarade adjunkt

tjänsten vid realskolan har ingen sö
kande anmält sig. Samma är förhål
landet med en ord. tjänst i textil
slöjd i Kyrkbyns skola.

Skolbuss till Mora
har ordnats för eleverna vid gymna
siet. Genom denna kan gymnasis
terna från Bäcka-Hansjöområdet få 
direkt förbindelse, så att de kan bo 
hemma. Och alla övriga får det be
tydligt lugnare på morgnarna, då de 
inte behöver resa redan vid 7-tiden.

Skolbiblioteket
måste numera finnas vid varje skola, 
om fullt statsbidrag skall utgå. 1 
Hansjö, Digerbergets och Skattung- 
byns skolor, där sockenbiblioteket 
av ålder svarat för bokförsörjningen 
till skolbarnen, har vi de sista åren 
placerat mindre boksamlingar från 
skolbibliotekets övriga avdelningar, 
så att de formella statsbidragsvillko- 
ren skulle uppfyllas.

Nu har sockenbibliotekets styrel
se beslutat att överlämna sin bok
samling för barn och ungdom i de 
tre nyssnämnda skolorna till skol
biblioteket. Båda biblioteken ägs ju 
av kommunen, så det är egentligen 
bara att flytta över från den ena 
byxfickan till den andra. Men ge

Orsa
Sockenbibliotek

Viktigt meddelande!
Som bekant äger numera soc
kenbiblioteket IOGT:s och ABF:s 
bokbestånd.
Ej återlämnade lån från IOGT och 
ABF torde snarast återställas!
Efter den 1 nov. tillämpas soc
kenbibliotekets reglemente med 
pliktavgift ä 5 kr. per bok.
Så snart ske kan kommer efter 
den 1 nov. lån från f.d. IOGT- och 
ABF-biblioteken, förfallna före 
den 25 maj 1961, att avhämtas 
hos låntagaren mot en avgift av 
1 kr. plus plikt 5 kr. per bok.
Undvik onödiga avgifter! Kom 
snarast til! biblioteket med Edra 
lånta böcker. De representerar 
ett värde som ej är Ert.

nom omorganisationen vinnes dels 
att det blir ordentliga skolbibliotek 
med statsbidrag vid varje skola, dels 
att sockenbiblioteket kan koncen
trera sig på utbyggnaden av filial
systemet för de äldres bokförsörj
ning. Det blir nu en del arbete med 
att föra in den stora mängden böc
ker i skolbibliotekets kataloger.

Samrealskolans
gårdsplan, som varit nästan omöjlig 
att passera på grund av de tjocka 
lagren av grovt löst grus, har under 
sommaren försetts med ” bindeme
del” , så att cn mera fast botten er
hållits.

Skolbarnsbespisningen 1960—61
kostar stora summor, närmare be
stämt 256.115:41 kr. Lokalkostna
der och inventarier är då ej medräk
nade, ej heller elektrisk ström. Av 
nämnda belopp har 106.779: 69 kr. 
gått till personalens löner, 146.788:73 
kr. till matvaror och 7.360:76 kr. 
titl övriga utgifter (transporter av 
mat, rengöringsmedel m. m.). Från 
dessa utgiftsposter skall dragas kr. 
4.813:77, som inbetalats av perso
nal och andra som kostersättningar.

Under året har 168.758 måltider 
serverats till elever. Kostnaden per 
måltid har varit 151,8 öre (förra 
året 150,0 öre). I statsbidrag erhål- 
les 17,85 öre mot 20,02 öre före
gående år. Minskningen beror på det 
ökade antalet skattekronor per in
vånare. Den totala statsbidragssum- 
man är 39.607: 01 kr. Kommunens 
kostnader för driften är alltså kr. 
216.508:40, så det är inga småsum
mor det rör sig om.

Skola och skolform i Hansjö
har diskuterats av skolstyrelsen.

Barnantalet, räknat i 2-årsgrup- 
per, växlar under de 11 år, som nu 
kan överblickas, mellan 22 och 32. 
Det räcker till en skola av Bl-form, 
för vilken övre gränsen f. n. är 35 
barn. Även om gränsen skulle sänkas 
till 30, som kanske kommer att ske 
i framtiden, kan inte räknas med 
högre skolform. Siffran 30 kommer 
nämligen att överskridas ett enda 
år. F. ö. kan barn från Sandhed lätt 
överföras till Kyrkbyn.

Beträffande småskolstadiet tycks 
a-formen kunna bibehållas.

Skolstyrelsen beslöt enhälligt ut
tala, att skolan i Hansjö bör vara 
kvar också i framtiden och att den, 
så länge barnantalet håller sig på 
nuvarande nivå, bör vara organise
rad som Bla-skola.
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Går vi tillbaka ett par hundra Ir 
i tiden, var våra skolor i stort sett 
till endast för barnen i ett relativt 
fåtal, besuttna familjer. Genom 1842 
års beslut om folkskolan togs ett 
stort steg mot skolans demokratise
ring. Alla skulle få gå i skolan, obe
roende av föräldrarnas ekonomi. 
Våra skolor blev dock inriktade på 
att motsvara behovet endast hos det 
stora flertalet elever. De som på nå
got sätt avvek, kunde ej så lätt in
passas i systemet.

Först i våra dagar har man genom 
olika slag av specialklasser försökt 
hjälpa dem som är annorlunda än 
flertalet. Vi har åtminstone i de 
största skoldistrikten fått en hel rad 
specialklasser för dessa elever: hör
selklasser för hörselskadade, synsvå
righeter, observationsklasser för ele
ver med svåra beteenderubbningar 
osv. Den vanligaste och även den 
äldsta av specialklasserna är dock 
hjälpklassen. Genom alla dessa spe- 
ctalklasser vill man ge varje elev 
den undervisning, som passar bäst 
för honom eller henne och så ge 
den bästa möjliga start för det kom
mande yrkeslivet.

Att hörselskadade barn får den 
mest adekvata undervisningen i en 
hörselklass, vill nog ingen bestrida, 
ej heller att ett barn med läs- och 
skrivsvårigheter bör få hjälp i en 
läsklass eller läsklinik, men mången 
undrar, om det verkligen är riktigt, 
att en del barn placeras i hjälpklass. 
Vad vill man då vinna med en så
dan placering.

Alla vet vi, att barn utvecklas oli
ka hastigt, har olika lätt för att lära, 
är olika ” begåvade” . Vi vet också, 
att vi åtminstone något litet kan 
påverka utvecklingen, i varje fall i 
vissa avseenden. Försöker vi t. ex. 
att tvinga ett barn att gå eller tala 
rent, innan det blivit moget för den 
processen, är det troligt, att vi bara 
hindrar barnets utveckling: det vå
gar kanske ej på lång tid försöka, 
då det en gång misslyckats genom 
att ställas inför en alltför svår upp
gift. Väntar vi i stället, tills mogna
den inträtt, kan kanske barnet lära 
sig färdigheten mycket snabbt och 
under stor glädje. Samma regel kan 
i stort sett tillämpas på inhämtandet 
av färdigheter och kunskaper i sko
lan.

De barn, som placeras i hjälpklass, 
har svårare än sina kamrater att 
klara av teoretiska studier, de mog
nar senare än de flesta kamraterna, 
och de har ofta inte den koncentra
tionsförmåga, som fordras för att 
kunna tillgodogöra sig den vanliga 
klassens undervisning De hinner in
te följa med på resonemangen och 
fattar inte instruktionen för en ny 
uppgift. Dessa elever kommer myc
ket snart att sakna den sporre, som 
framgång är. De får sällan eller ald
rig känna sig behärska en situation. 
Kanske ser i stället kamraterna ner 
på dem eller skrattar åt dem, om de 
inte nog snabbt fattar ett problem. 
Alla vet vi, hur beroende vi män
niskor är av andras uppskattning, 
av framgång och belöning. Uteblir 
den helt, eller byts den rent av i sin 
motsats, då kan livet bli rätt tungt. 
Många barn får redan i skolan kän
na på denna hårda lott. Att gång på 
gång misslyckas trots stora bemö
danden, att finna sig vara ” sämre” 
än andra, det skapar hämmande 
mindervärdighetskänslor.

Och det värsta är, att situationen 
i regel försämras under skoltiden. 
De mest studiebegåvade rycker allt 
längre framför dem som har ” svårt 
för skolan” . De förra klarar kanske 
sin uppgift på 10’ minuter, under 
det att de senare arbetar i timtal 
utan att ändå lyckas. Kanske blir 
belöningen för all möda: ” Uppflyt
tas ej.” Då har man ställts inför 
krav, som sannerligen inte inspi
rerar eller utvecklar.

Det är dessa elever, som hjälp- 
skolan vill ge andra möjligheter. Ge
nom att kurserna i de flesta teore
tiska ämnen är något förkortade, 
behöver ej skolarbetet bli fullt så 
pressande. Då antalet elever i klas
sen är relativt lågt, kan den enskil
de eleven få mer hjälp än i en van
lig klass, och han kan få arbeta i 
den för honom naturliga takten.

Många av dessa pojkar och flic
kor lyckas mycket bättre i praktisk 
sysselsättning, och därför bör de få 
utveckla dessa anlag i största möj
liga utsträckning. Sådana ämnen 
som slöjd har därför större plats på 
schemat i hjälpklassen än i övriga 
avdelningar.

I hjälpklassen kommer eleven i en 
grupp, där ingen behöver känna sig 

Forts, å sid. 15.

DKW
den verkliga folkbilen!

Välkommen till oss för 
demonstration samt till en 
provtur av årets 
modeller.
Låt Edra egna prov 
avgöra när det gäller 
val av bil.

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

s

Hjälpskolan
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Flygläraren Sten Beckman ger klartecken till bogserplanet för en ny flyg
ning med Grunau Baby.

Livligt flygintresse i Orsa

Ring 402 33
när det gäller m a t . . .

Erikssons Livsmedel

Höst-tips!
Tornita, Junex och Algots
kappor för Er som vill ha 
något utöver det van liga .

Tygnyheter i vinterbom
ull, terylene, lurex samt 
brokad nu inkomna.

Tiger och Junex kostymer 
och ytterplagg. Höstny
heterna äro många och 
slående.

Höstnyheter av jackor o. 
udda byxor har även in
kommit i god sortering.

För den som lider av 
ischias eller reumatism, 
ävensom jäg a re , skogs
folk och utearbetare är 
A j a x  underkläder oum
bärliga. Föras i storlek 
4—9 samt goss 10—16 år.

AUG. LARSSON
K/B

Manufaktur — Damkappor 
Herrekipering

Tel. 400 21 Orsa

De orsabor, som emellanåt haft 
ögonen riktade uppåt i sommar, har 
inte kunnat undgå att se, att him
len då och då korsats av allehanda 
flygande farkoster, och de, som till 
äventyrs hamnat på Orsas eget flyg
fält en solig och inte alltför blåsig 
dag, har säkert stannat till och in
tresserat beskådat den arbetslust, 
som de overallsklädda ynglingarna 
där visat. Allt detta hänger ihop 
med att Orsa flygklubb haft en se
gelflygkurs igång under sommaren 
och hösten. I kursen har deltagit 
ett 15-tal pojkar. Man förvånas sär
skilt över deltagarnas ungdom. De 
yngsta pojkarna Mats Myrberg och 
Paul Hedman är nämligen bara 15 
och 16 år gamla, men den låga ål
dern verkar inte utgöra något hin
der. De yngre klarar sina prov lika 
galant som sina några år äldre kam
rater.

Första målet i segelflygskolan är 
C-diplomet, som med två starter per 
dag brukar klaras av på 3—4 vec
kor. DI har eleverna vistats i luften 
sammanlagt 6—7 timmar. De första 
starterna tränas elever i det tvåsitsi
ga segelflygplanet Bergfalke med lä
raren i baksätet. Detta kallas DK 
( =  dubbelkommando). Efter 15—20 
uppstigningar anses han mogen för 
ensamflygning (Ek), och då brukar 
han få tygla den ensitsiga Grunau 
Baby. Efter 10 självständiga flyg
ningar samt dessutom teoretisk ut
bildning är så eleven klar för C- 
diplomets ”examensprov” . Exempel

på sådana är: Sväng till höger och 
vänster i en följd (som en 8:a), flyg
ning fem minuter utan höjdförlust 
samt landning högst 50 m från ett 
utmärkt mål.

Flyglärare för kursen är Sten 
Beckman och Bengt Trygg, vilka 
båda genomgått segelflygskolan pl 
Ålleberg. Segelflygplanen bogseras 
upp i luften av ett motorflygplan, 
Champion, vars spakar oftast sköts 
av Albin Bäck från Mora. Själva 
bogseringen slutar på 350 meters 
höjd och brukar ta 5 minuter.

I sommar har följande avlagt god
kända prov för C-diplomet: Inge 
Andersson, Stig Andersson, Paul 
Hedman, Leif Humla, Karl-Erik 
Höst och Mats Myrberg från Orsa, 
Bertil Sparr och Sixten Olsson från 
Våmhus, Erik Eriksson och Leif 
Hållås från Nusnäs och Tommy 
Löhr från Stockholm. Samtliga har

Flygläraren Bengt Trygg sitter i baksä
tet och håller ett vaksamt öga på Sven 
Bäckström, som ska göra sin första flyg
ning.
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gjort goda prestationer, som, trots 
den regniga sommaren, klarat sina 
prov på så kort tid.

Utbildningen för C-diplomet kos
tar 500 kr., men de, som ännu inte 
fyllt 21 år, erhåller stipendier från 
Kungliga Svenska Aeroklubben 
(KSAK), så för dem går utbildning
en på 260 kr. Det relativt låga pri
set beror på att både flyglärarna och 
piloten i bogserplanet arbetar utan 
ersättning.

Samtidigt med nybörjarundervis- 
ningen pågår utbildning för segel- 
flygcertifikat, S-cert, vilket fordrar 
ytterligare ett tiotal flygningar, var
vid eleverna får lär.a sig att utnyttja 
uppvindarna — nyckeln till all se
gelflygning. För S-cert fordras även 
gedignare teoretisk kunskap om 
meteorologi, luftfartsbestämmelser, 
flyglära och instrument. S-certifika- 
tet brukar kallas luftens körkort, 
och ägaren av ett sådant är ensam 
ansvarig för sina flygningar. Föl
jande har klarat S-certifikatet un
der säsongen: Göran Blomkvist,

Här stängs Jan Carlerud in för sin första 
Ek-flygning.

Paul Hedman, Sixten Olsson och 
Göran Trygg.

Till alla, som ännu aldrig kommit 
sig för att göra en flygtur eller låtit 
sig övertalas att lämna landbacken 
för en stund, skulle jag vilja ge det
ta råd: Uppsök någon av flyglärarna 
och be att få göra en provtur i luf
ten. Jag försäkrar, att en sådan blir 
en mycket positiv upplevelse.

Göran Johansson.

Första metrarna måste någon hjälpa till att hålla balansen. Här är det Karl-j 
Erik Höst, som springer för glatta livet.

Bergfalken rullas tillbaka till startplatsen efter landningen.

Allt för
hårets v å r d . . .  

Nya Damfriseringen
Kerstin Olsson Tel. 404 53

Glöm ej maten 
till marknadsdagarna

Denna finner Ni 
hos

C M eiq ö
S L A K T E R t A K T I E *  BOL AG

v 7
Orsa, tel. 400 25

Höstnyheterna
strömmar nu in va rje  dag 
hos BARNGARDEROBEN!

För tonåringarna:
Tedders "Comarra-kappa". Färg: 
svart. Storlek: C160. Kr. 123: —
Algots d:o, dubbelknäppt. 152: —
Tedders tonårskappa i mocca-
imitation............................Kr. 102: —
Lucky teddykappa i årets topp
färg.....................................Kr. 178: —
Yl l ekappor  med skinnkrage.

Från kr. 124: —

13* ?Garderoben
O R S A
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Mopeder och Cyklar
av årets modeller till redu

cerade priser.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Höstens nyo  frisyr
Luftig och lätt

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Orsa
Sockenbibliotek
Kyrkbyn

ÖPPET:
Mån-, ons- och fredag 11.00— 

14.00 och 17.00—20.00 samt 
lördag 11.00—14.00.

FILIALER:
Digerberget:

Fredag 19.00—20.00. 
Hansjö:

Torsdag 19.00—20.00.
Skattungbyn:

Fredag 19.00—20.00.
Åberga:

Fredag 19.00—20.00.

BOKBUSSEN FRÅN FALUN 
kommer

MARKNADSDAGEN 
DEN 2 OKTOBER 

till
Digerberget .......... 9.30—10.15
Hansjö ...................  10.30—11.15
Åberga ...................  12.45—13.30
Skattungbyn ........  13.45—14.30

Konstutställning i biblioteket 
i Kyrkbyn

marknadsveckan kl. 9.00—20.00

Måndagen den 2 oktober
ser vi konst tillsammans med 

LARS MÅLARE

Biblioteket i verksamhet
Genom 1842 års folkskolestadga 

har vi i Sverige obligatorisk skol
gång. De kunskaper man förvärvar 
i skolan bör vidmakthållas och vi
dareutvecklas. Även detta var man 
förutseende nog att tänka på i 
nämnda stadga, där det heter (i § 
10): ”För underhållande av de i sko
lan inhämtade kunskaperna och syn
nerligen till befrämjande av en sann 
kristelig bildning — — — åligge 
det ock prästerskapet att uppmunt
ra till inrättandet och begagnandet 
av sockenbiblioteken samt därtill 
tjänliga böcker föreslå.” Ännu drygt 
100 år senare, år 1947, hade av lan
dets 2 514 kommuner endast 1 541 
kommunalt bibliotek. Orsa är i den 
lyckliga omständigheten att äga ett 
sådant — Orsa sockenbibliotek, 
grundat redan någon gång på 1850- 
talet.

Bibliotekens uppgift i samhället 
formulerades av folkbibliotekssak- 
kunniga år 1949 (SOU 1949:28) 
bland annat sålunda: ”Det är en an
gelägenhet för demokratin att den 
enskilde medborgaren fritt kan bil
da sig en mening angående de olika 
förhållanden som han möter. Det är 
en angelägenhet för de statsmakter 
som uppdragit riktlinjerna för sko
lans fostrande arbete att medborgare 
även efter skoltidens slut kan på 
egen hand fullfölja sitt kunskaps- 
inhämtande och sin yrkesutbildning 
med hjälp av bibliotekets böcker. 
Det är en angelägenhet för samma 
statsmakter att den vetenskapliga 
forskningens resultat skall nå fram 
till var och en, som har möjlighet 
att nyttiggöra dem i ena eller andra 
avseendet. Det kan slutligen med 
skäl betraktas som ett statligt in
tresse att medborgarna erhåller till
gång till god och sund förströelse
läsning, som kan ge fritiden ett vär
defullt innehåll.”

När jag sökte inspiration till den 
här artikeln och läste här och där 
i några årgångar av Biblioteksbladet 
(finns på biblioteket), fann jag föl
jande lustighet angående socken
bibliotek och förströelselitteratur i 
cn artikel av bibi. Henning Wies- 
lander (Bbl 1957:368). Han citerar 
ur ett brev från kyrkoherde Berg
man i Winslöf, Kristianstads län, 
daterat den 14 januari 1848 följande:

”Ett ibland de kraftigaste medlen 
att väcka en sofvande menighet är

s o c k e n b i b l i o t e k .  Jag har ett 
sådant i Vinslöfs Pastorat om 700 
volymer (deraf 12 exemplar af 
Fryxells berättelser i Svensk hist., 
a 20 rdr exemplaret, 12 ex. af Held 
& Corvins Werldshist., 12 ex. af 
Bredows, för öfrigt böcker i alla 
ämnen, religion, kyrkohistoria, Geo
grafi, resebeskrifningar, lagböcker 
t. ex. B a c k m a n s  stora lagsam
ling, i naturvetenskapen, t. o. m. val
da romaner. Det är märkvärdigt att 
dessa senare läsas allra mest — o c h  
d e t t a  a f  a l l m o g e n .  Jag blef 
bekymrad heröfver strax, men har 
funnit, a t t  de  v e r k s a m t  
ö k a  l ä s l u s t e n  och att, sedan 
alla romanerna blifvit utlästa, så 
stryker den andra ” läsningen” , dvs. 
de öfriga böckerna, med efteråt, 
t. ex. en piga hade läst 96 romaner, 
enligt hennes egen beräkning. — 
Först derefter begärde hon läsa an
nat. (nb. hon var förmögen rust- 
hållaredotter.)

Kort: ett godt sockenbibliotek är 
enligt min erfarenhet ett af de bästa 
medel att väcka läslusten hos allmo
gen. Sedan d e n n a  en gång bara 
är väckt, är det med den som med 
det olyckliga begäret efter brännvin, 
när det rätt uppvaknat; — det är 
o u t s l ä c k l i g t .  Och sedan ett 
folk med allvar börjat läsa, är ett 
stort steg gjordt — för folkskolan.

Wieslander kommenterar på föl
jande sätt:

”Emellertid tillåter man sig en 
stilla undran, om den av kyrko
herde Bergman nämnda rusthållare- 
dottern verkligen gav sig i kast med 
t. ex. ” Backmans stora lagsamling” 
ens när hon läst 96 romaner. Enligt 
katalogen 1847 uppgick f. ö. biblio
tekets eget förråd av vad vi kalla 
skönlitteratur endast till 95 titlar, 
så att hon måtte ha kommit över 
en roman på annat håll.”

I ovannämnda betänkande (SOU 
1949:28) heter det vidare, när det 
gäller det sätt, på vilket biblioteket 
skall fylla sin uppgift:

Folkbiblioteket skall fylla sin 
uppgift genom att till medborgarnas 
förfogande kostnadsfritt ställa böc
ker och annat material för förmed
ling av tankar och idéer: tidskrifter, 
tidningar, kartor, bilder, film, gram
mofonskivor. Det skall välja detta 
material så att det bäst svarar mot
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medborgarnas behov, självfallet in
om de gränser, som hänsynen till 
elementära kostnärliga krav uppdra
ger. Det skall lämna vägledning vid 
samlingarnas utnyttjande och aktivt 
verka för att största möjliga antal 
medborgare kommer i kontakt med 
de värden, som biblioteket represen
terar.

För att bokförsörjningen skall bli 
så fullständig som möjligt, kräves 
vidare ett långt gående samarbete 
mellan bibliotek av olika typer och 
olika omfattning. Samarbetet skall 
åsyfta att ställa hela landets bok
förråd till den enskilde medborga
rens förfogande.” '

Och nu kommer jag äntligen till 
det egentliga syftet med den här 
artikeln — att redogöra för biblio
tekets möjligheter till service.

I första hand skall vi samordna 
kommunens hela bokförråd och 
bygga upp bokbeståndet vid huvud
biblioteket i Kyrkbyn. Det betyder 
dels att vi från det gamla socken
bibliotekets till filialer spridda bok
bestånd kommer att dra in en hel 
del böcker för att komplettera 
IOGT:s och ABF:s till sockenbiblio
teket överförda samlingar, dels na
turligtvis genom inköp nyanskaffa 
böcker. Att vi kommer att utifrån 
kommunen dra in böcker betyder 
inte att filialer och utlåningsställen 
skall helt och hållet tömmas. Men 
litet lästa eller helt outnyttjade 
böcker och sådana som inte går att 
skaffa i handeln men saknas vid 
huvudbiblioteket kommer att dras 
in för att bättre kunna utnyttjas ge
nom att komma flera till del. I 
framtiden kommer endast ett mind
re fast bokbestånd att finnas vid 
filialerna och aktuell litteratur att 
cirkulera dem emellan. Tills vidare 
kommer bokbussen från Falun att 
tillgodose detta behov. (OBS. Bok
bussen kommer den 2 okt. till Di
gerberget, Hansjö, Åberga och 
Skattungbyn.) önskar låntagare se
dan låna böcker, som endast finnas 
i Kyrkbyn, så behöver han bara per

post eller telefon till resp. filial- 
föreståndare eller direkt till mig gö
ra en beställning av ifrågavarande 
arbete och boken kommer snarast 
att sändas till resp. utlåningsställe.

När det gäller förmedling av lån 
från landets sammanlagda bokför
råd kan sockenbiblioteket förmedla 
lån av viss skönlitteratur (Sigge 
Stark går inte. Försök med Dagmar 
Edqvist eller Gertrud Lilja i stället!) 
och nästan vilken facklitteratur som 
helst från praktiskt vilket bibliotek 
som helst. Folk-, central-, universi
tets-, institutions- eller industribib
liotek. Man behöver bara lämna sitt 
önskemål med så fullständiga upp
lysningar som möjligt om f ö r f a t 
t a r e ,  t i t e l  och helst även u t- 
g i v n i n g s å r  och t r y c k o r t  
till Kyrkbyns bibliotek eller resp. 
filial, helst till Kyrkbyn där även 
sådant lån utlämnas.

Artiklar i 350 svenska tidskrifter 
och årsböcker och i 69 tidningar 
kan biblioteket låna på mikroblad 
från centralbibliotek. Förteckning
arna Svensk tidskriftsindex 1957-— 
och Svenska tidningsartiklar 1958— 
finnas på biblioteket. Läsapparat för 
mikroblad förfogar sockenbibliote
ket över i samband med bildarkivet. 
En läsapparat för mikrofilm hoppas 
jag biblioteket kan få råd att skaffa 
någon gång (plats för donation 
finnes), då vi äger Mora Tidning på 
mikrofilm (gåva från denna tidning) 
och vi med en sådan även kunde ge 
låntagarna möjlighet att läsa mikro
filmade artiklar ur utländsk fack
press förmedlad från vetenskapliga 
bibliotek.

Advokaten 
C U R T C A R L S T R Ö M

ORS \
Kontor 2 tr. Hotell Orsa 

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

Som exempel på den snabba ser
vice vi kan ge i gynnsammaste fall, 
så kom hr Hugo Ekman (välkänd 
orsabo) en måndagskväll och ville 
låna Elin Wägner, Tusen år i Små
land. Den fanns inte i Kyrkbyns 
bokbestånd (och hela kommunens 
bokförråd har jag ännu ingen över
blick av, så jag ringde på tisdag till 
centralbiblioteket i Falun. Boken 
fanns inne där och anlände till soc
kenbiblioteket onsdag förmiddag. 
Hr Ekman kunde hämta den på 
onsdag kväll.

En annan låntagare önskade den 
1 sept. låna ett arbete på engelska. 
Jag skrev samma kväll till Göte
borgs universitetsbibliotek och rek
virerade detsamma. Att det skulle 
finnas där, kunde jag nämligen slå 
upp i en speciell katalog, som vanli
gen kallas AK (en gåva från Mora 
folkbibliotek). Boken var tursamt 
nog inte utlånad och anlände till 
Orsa den 5 sept. OBS. Den 3:e var 
en söndag.

För vidare upplysningar om bib
liotekens möjligheter och verksam
het, bokhistoria och en boks till
komst och mycket annat om böcker 
vill jag varmt rekommendera biblio
tekarie Gösta östlings intressanta 
och lättlästa bok — Bokkunskap. 
Finns på sockenbiblioteket.

Här vill jag slutligen passa på att 
framföra ett hjärtligt tack för det 
varma och hjärtliga mottagande jag 
fått i Orsa. Det gäller inte bara 
välkomsthälsningen i ” Orsa Skol
tidning” . På biblioteket, affärer och 
till och med på gatan har personer 
kommit fram till mig och önskat 
mig välkommen och hoppats, att jag 
skall komma att trivas. Det tror jag 
säkert, att jag skall göra. Jag har 
kommit hit för att trivas, och hur 
kan man göra annat med vänliga och 
trevliga människor och en underbar 
natur, som omger samhället och där
till — ett stimulerande arbete i 
vackra lokaler.

THo

Peanuts Hestu
9S X DVnl w  o u
Ä |/A SKB4J F<5« 
B i SLIo T é K

; OÄB Å k i m  s l - r n r , 
k mab ete  i n ( s% EkAÄ 
EN*  FfiTi f i o  sof* ©p1 (iArt
i en stoe kunnpiHt!

. i ,  sen NM MAN &ÅR 
m i LAHecissen, tk stissar  
0'buiotiKAsttH fA eripeo
SINA SloSA, iToBA OSSH, A tA ..
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Det bästa
för håret är frisören . . .

v»vi ics
Damfrisering Tel. 410 80

G ust. H e lg e so n
Ur — Optik

Glasögon exp. 
efter recept

Järnvägsgatan 27 Tel. 408 05

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

ORSA-BAREN

De goda varornas butik 
— till hushållens tjänst!

Broberg Orso AB
Tel. 405 45, 400 48

A N D E R S  H ÅS
U UJ

m
l/u

Glosm ästeri
ORSA

Tel. 408 91, bost. 411 78 
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas 
Inramningar

Nybyggnad vid Samrealskolan
Liksom många andra skolor har 

samrealskolan under de senaste åren 
varit trångbodd. Förra läsåret var 
sålunda en klassavdelning förlagd 
till yrkesskolan och en till IOGT:s 
fastighet, där även lokal förhyrts 
för musikundervisningen. En avdel
ning har fått läsa i teckningssalen 
eller ambulera mellan olika klass
rum. Den splittring av undervis
ningen, som blivit en följd av dessa 
förhållanden, har naturligtvis inver
kat menligt på lärarnas och elever
nas trivsel och arbetsprestationer. 
Det är därför med stor tillfredsstäl
lelse, som skolan kan börja ett nytt 
läsår med att ta i bruk den pavil- 
jongsbyggnad, som under vårtermi
nen uppförts på skoltomten.

Byggnaden är uppförd i trä i ett 
plan och inrymmer tre klassrum — 
f. ö. de enda i skolan av föreskriven 
storlek •—, en musiksal, ett lärar
rum och två läsrum. För de många 
elever, som har lång resväg eller be
sväras av håltimmar, kommer säkert 
de nya läsrummen att hälsas med 
glädje, då tidigare utrymmen för 
läxläsning och studier varit för 
trånga. Det förutvarande läsrummet 
kommer att brukas som uppehålls
rum. En välbehövlig upprustning av 
elevernas referensbibliotek i läsrum
men är dock ett önskemål, som vi 
ännu ej vågar hoppas se förverkligat, 
då anslagen ej räcker härför.

Huvudentreprenör för bygget har 
varit AB Elementhus i Mockfjärd. 
Underentreprenör för grundarbete
na har varit byggnadsfirman Anders 
Diös, Mora, för målningsarbetena

målarmästare Aksel Roséen, Orsa, 
och för värme och sanitetstekniska 
anläggningen Röraktiebolaget Ric- 
kardsson && Johansson, Mora. De 
elektriska installationerna har ut
förts av Kåhléns elektriska i Orsa. 
Kostnaden för byggnadens uppfö
rande har belöpt sig till c:a 230.000 
kronor. Härtill kommer inventarier 
för c:a 11.000 kronor.

I samband med planeringen om
kring nybyggnaden har nya gräs
mattor anlagts och en större parke
ringsplats ordnats för skolans behov. 
En omläggning av gårdsplanen har 
även skett och den nya beläggning
en ger större möjlighet för eleverna 
att röra sig obehindrat där under 
rasterna.

Vad som nu har gjorts vid sam
realskolan, är ytterst ett led i ut
byggnaden för grundskolans hög
stadium. Nybyggnaden, som nu i 
huvudsak kommer att användas 
som klassrum, skall, då skolan är 
helt utbyggd, inrymma lokaler för 
mångsidig slöjd, skolverkstad och 
skolkök.

E. J.

Rekreation . . .
Storslagen utsikt . . .
Vänligt bemötande . . .

Strands Pensionat
Skaitungbyn Tel. 510 51

B E N G T S S O N S  begravningsbyrå
Orsa Inneh. Eric Bengtsson, bostad Församlingshemmet

[Förfrågn. - vid ej anträffbar - även hos Syster Ingegerd)
KISTO R -  URNOR -  SVEPNINGAR  
O J I B S E S Ö K J K R  J L L T  v i d  d ö d s f a l l

^  Begravningsbil — Utställningslokal i Orsa
^  Annonser och sorgbrev emottagas och 

förmedlas, prover och förslag visas
^  Solosång eller violinmusik förmedlas.
^  Begravningskaffe förmedlas.
^  Förteckning på kransar o. buketter erhålles 
^  Bärare kan vid behov ordnas

Förmedlingarna utföras utan kostnad

VÄRDIGT och PIETETSFULLT Ombud för Sv. Eldbegängelseför. kassan
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1905 års lärare 
jubilerar i Orsa

190} års lärare med damer samlade i 
Fryksås: Fr. v. Rickard Fernkvist, Axel 
Sunddahl, Nore Brusewitz, Fru Sund- 
dahl, Fru Östlund, Edvard östlund, 
Otto Eriksson, Fru Tunander, Fröken 
Holmberg, Elias Tunander.

Den 13 juni 1905 lämnade en ska
ra nyexaminerade folkskollärare sitt 
kära Uppsala-seminarium för att — 
fyllda av pedagogisk nit — forma 
svenska skolbarn till goda samhälls
medborgare. Året efter startades en 
kamratbok, i vilken var och en av 
de 26 klasskamraterna berättade sina 
upplevelser i ord och bild. I år, 56 
år senare, består kamratboken av 
inte mindre än 12 digra volymer, 
som fortfarande tillväxer genom bi
drag från de nio kamrater, som än
nu är i livet.

Förutom kamratboken har de re
gelbundna träffarna varit en sam
manhållande faktor genom åren. Ef
ter att från början ha träffats vart 
femte år har man efter pensions
åldern övergått till att träffas varje 
år. Ofta förläggs träffarna till semis- 
staden Uppsala, men mer och mer 
har man börjat samlas i varandras 
liem.

Marknadsbesökare...

Ti t t a  in ti l l  oss  och se 
vår stora sortering av

Leksaker
Modellbyggen
Hobbyflyg

Musik & Hemslöjd
G. Klockar Tel. 403 20

.ORSA SKOLTIDNING

RÄVEN
Morfar ach pappa var ute och 

jagade. Då hittade de en rävunge. 
Då döpte mamma räven till Micke. 
Räven åt strumpor och skor. När 
pappa satte ifrån sig sina stövlar 
buttade Micke omkull stövlarna och 
tog strumporna och åt upp dem.

PER BÄCKSTRÖM, 
Klass 2

DÅ JAG SKULLE BADA
När jag var med pappa i Sågmyra 

då skulle vi bada. Så hoppade jag i. 
Då kom det fullt med fiskar runt 
benen. Det kom gädda och lax och 
många andra fiskar. Då vart jag 
rädd och sprang upp på land för 
att torka mej. Så gick vi hem. 
Nästa dag skulle vi dit igen men 
då ville jag inte hoppa i. Pappa 
skulle hoppa i istället för mej. Men 
pappa vart rädd också. Då gick vi 
hem. Nästa dag skulle min syster 
och min mamma visa att det inte 
var något att vara rädd för. Så 
hoppade dom i men dom vart ock
så rädda. Just då kom vi ihåg att det 
är ju ingen badstrand utan en sjö. 
Så vi började fiska istället.

GÖRAN KARLSSON, 
Klass 2

Veckan före midsommar i år träf
fades sex av de återstående nio klass
kamraterna i Orsa. Det var f. folk
skolläraren Edvard östlund från By 
socken, som samlade sina kamrater 
med fruar hos sonen Tore östlund 
i Orsa och dottern Ruth Ullström i 
Skattungbyn.

Från Sveriges alla hörn kom de. 
Längsta färdvägen hade Visby-paret 
Axel Sunddahl att tillryggalägga. 
Upprest från Västervik var Nore 
Brusewitz, adjunkt sedan många år. 
Klassbokens förvaltare, Rickard 
Fernkvist, hade Söderhamn som 
hemort. Otto Eriksson var bosatt i 
Eskilstuna, men hade hela sin lärar
gärning, 52 år i folk- och yrkes
skola, förlagd till Skövde. Från Da
larna kom slutligen Elias Tunander, 
Borlänge, samt värden Edvard öst
lund, By.

Under två dagars samvaro väcktes 
många minnen till liv. Man såg till
baka på sin rika lärargärning och 
de många kommunala uppdragen. 
Det var ljusa återblickar, präglade 
av pedagogens ideella livssyn och 
den åldrade människans ödmjukhet.

E. U —m.

Höstens nyheter i

B IJ O U T E R IE R
Förnämlig sortering

F Ä R G  P A R F Y M

PHILIPS
KÖP ER 

PHILIPS TV
HOS OSS

N i bar stor chans att få  den

Bland Philips modeller kan 
N i t. ex. vinna 

PHILIPS REPORTAGE

I-

23 -tums T V  med HEL-AUTOM ATIK  
Teak eller mai.O’,ny 

Pris m .ben 12 7 5 k r. oms tillk

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

Auktoriserad Radio- och TV-servIce
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Promenadskor 
med cellgummlsulor
Stor sortering!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Stuvboden
O R S A

Gardiner
Gardinlufter
Filtar
Stuvar
Metervaror

Billigt!
Gör ett besök, det lönar sig!

kvalitet! varje söm

M arknadstips
Underkläder, krympt 
interlock, blått och vitt.
Benkläder, långa ben . . 6:25 
Undertröjor, långa ärmar . 6: 25 
D:o korta ärmar . 5: 25
Arbetsskjortor, flanell . . 7:90 
Fingerhandskar................... 14:50

Kostym i twist, 
modernt mönster 
Endast kr. 225: —

IC I .  T U y  U 3
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Teckningen: Flottaren av 
Göran Björk, klass 7

Trivsam h e m m iljö ...
så som Ni önskar Er den!

I våra nya ändamålsenliga loka
ler finner Ni allt för Edert önske- 
hem såsom Soffgrupper, Sväng- 
bäddar, Mjuka mattor, Armatur.

Ett besök lönar sig!

—- N. Hinders — 
Järnvägsgatan 27 Tel. 410 35

När vi sitta i vår b ä n k ...
ETT SOMMARMINNE

En söndag åkte vi till Fryksås. 
Där såg jag ända hem till Skattung- 
byn. Vi såg den vita kyrkan. I kika
ren såg vi där jag bor.

LENA GABRIELSSON, 
Klass 2

I FURUVIK
När vi åkte till Furuvik så såg 

vi många apor. Och Ulla och jag 
åkte tåg, men det var inget riktigt 
tåg. Och vi såg två giraffer, och 
det var ett litet staket åt dem.

KURT JOHANSSON, 
Klass 2

PÅ LÄGER
Veckan efter midsommar skulle 

vi åka på läger. Från Orsa var vi 
cirka 14 stycken och från Stackmora 
fem, sex stycken. Vi skulle åka till 
Ensro.

Vi hade fint väder den dagen vi 
kom dit. Först fick vi slå upp täl
ten. I det tält jag skulle ligga var 
vi tre stycken: Kicki, jag och Bar
bro. När alla hade gjort det, fick vi 
gå ner och bada. När vi badat fär
digt, fick vi saft.

En dag hade vi spårning. Vi fick 
gå genom skogen, och på vägen skul
le vi leta efter saker, som vi skulle 
hålla reda på, tills vi kom i mål. 
När vi var nästan framme kom någ
ra och överföll oss. Tre ledare hade 
klätt ut sig till infödingar och när 
vi kom kastade de tallkottar på oss. 
Och så fick vi göra flygplan och 
kasta. Sedan fick vi gå vidare. När 
vi kom fram, fick vi lämna lap
parna.

Vår patrull, som hette Hermeli
nen, fick en ganska bra placering. 
När vi kom i mål, fick vi spela 
handboll mot Rättvik. Där vann vi 
från Orsa med 6—5. Sedan spelade 
vi mot Boda också och där vann vi 
också.

Vi fick också spela final mot Rätt
vik eller mot Leksand. I den mat
chen tror jag vi förlorade, men jag 
är inte riktigt säker på det.

Vi fick också bygga torkställ och 
papperskorgar.

Den fjärde dagen fick vi riva ner 
papperskorgarna och torkställen. Se
dan åkte vi hem.

KRISTINA JOHANSEN, 
Klass 7

10
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PÅ FLYGUPPVISNING
En dag var jag på ett flygfält för 

att se på en flyguppvisning. Där 
såg jag många olika sorts flygplan. 
Där såg jag Lansen, Draken och 
andra reaplan. Jag såg också fina 
sport- och segelplan.

När vi hade varit där i en halv
timme såg jag, att det kom ett en
samt plan. Det var ett flygplan, som 
jag inte hade sett förut. Det var ett 
snabbt plan, och det liknade Dra
ken, men det var det inte.

Efter en timme började de hoppa 
från flygplan med fallskärm. Vi såg 
när de blev utskjutna ur planet från 
katapultstolen. Sen började de med 
looping, roll och att överföra bräns
le från det ena planet till det andra. 
Till sist fick vi se hur alla planen 
var i luften på samma gång. Det 
var mycket imponerande och intres
sant på samma gång.

BJÖRN DAHLLÖF, 
Klass 7

KULLSARV
Wi våmm börte Kullsarv. ö  dar 

sönköd wi beri. Ä wa alldelös rött 
sö wi sönködäm mitje. ö  mäss 
djick jen elg börta minn wös.

ELSMARI LAGGAR, 
Klass 2

ETT SOMMARMINNE
I juli åkte  vi till Värmland. Pap

pa har byggt ett härbre vid Stora 
Lee. Där är det så vackert. En dag 
kom en häst som skulle köra bort 
några plankor. Jag och Agneta fick 
åka. Ibland åkte vi och hälsade på 
farmor i Töcksfors. En kväll fick vi 
följa med farbror Mellkvist och åka 
motorbåt. När vi kom hem så satt 
vi vid brasan och värmde oss.

INGRID ULLSTRÖM, 
Klass 2

ETT SOMMARMINNE
I somras var jag på en koloni i 

Vejbystrand. Vi åkte nattåg från 
Falun till Göteborg. Sen åkte vi 
snälltåg till Vejbystrand.

Vi var 28 barn på kolonin. Före
ståndaren hette Elsa. En dag sl var 
vi till Ängelholms djurpark. Det 
fanns kronhjortar, apor, dvärghöns, 
getter och fåglar där. Vi tittade på 
dom, sedan åkte vi till kolonin igen. 
En dag fick vi bygga två riskojor. 
Först byggde vi med kvistar. Sedan 
flätade vi på granris. En natt så fick 
jag och tre till ligga i kojan. Vi låg 
fyra i varje koja och det var så ro
ligt så. Sista veckan fick vi resa till

Danmark. När vi kom till Zoo så 
gick vi upp i tornet. Det var 50 
meter högt. Sedan tittade vi på dju
ren. Det var så många djur så vi 
hann inte titta på alla. När klockan 
var fem åkte vi från Zoo till Hel
singör. Sedan åkte vi färja till Häl
singborg och buss till Vejbystrand.

BENGT NYLÉN, 
Klass 6

Ett gott råd när det 
gäller köp av

TV
Vänd Eder med förtroende till 
oss. Då erhåller Ni den bästa 
och snabbaste servicen för in
stallation och reparation. Gra
tis får Ni även fackhandelns 
TV-försäkring, som även inne
fattar skador uppkomna å eller 

genom TV-antennen.

RADIO 2$ BANDINSPELARE 
Grammofonskivor Jij- Service

Orsa Radio & TV
Tel. 401 50, 403 83

Vi har öppnat Säg  det m ed
NY BUTIK i Orsa B LO M M O R
å Dalagatan (invid Thorbys) och 
lämnar under oktober månad vid a lla  tillfällen!
20 proc. premiärrabatt 

å all kemisk tvätt. Glöm e j bort lökplanteringen, 
som skapar färgglädje till våren.

Frelins Kem. Tvätt
Orsa Tel. 413 86

Reparationer utföres vid eget 
skrädderi.

L e V e n l U S  Blomsterhandel 
och Handelsträdgård Tel. 40092

O R S A

För h öst rus ket:
Gislaveds Gummistövlar
Gosstövlar "Skotte"
med reflex, prisex. 31—34 17: 75
Barnstövlar "Kvick"
röd, prisex. 25—27 11:50
Flickstövlar "Plask"
svarta, prisex. 28—30 12:50 
bruna, prisex. 31—34 15:75

KONSUM 
Ovan Siljan
Varuhuset, Orsa 
Tel. 402 97
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ORSA SKOLTIDNING.

Frysboxar
400 lit. kr. 1.700: — c L  c L - c c k

R A K -  & F R I S É R S A L O N G

Wikners Eftr. R e k o m m e n d e ra s !Holen Tel. 440 02

Åderbråcksstrumpor
Sjukvårdsartiklar
ÅB Orsu
Parfym- & Sjukvårdsatfär
Tel. 410 40

Byggnadsfirma

fjAhe c/V i!  SOVt

Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer. Infordra offert!

ett bättre bilköp

FIAT har rätt bil, till rätt 
pris, för va rje  ändam ål!

Begär demonstration!

Snart kommer den verk
liga sensationen — 
FIAT 1300 — 1500

Firma Bengt Källdahl
Tel. 402 03, Orsa

^  Ur 
^ Optik 

Guld

(Jlb e k .

N Y T T !
En jacka för ungdom:

C o  morra
Tillverkad av  ett nytt, 
mjukt och smidigt ma
terial i modell

hryggorfrock

Udda byxor:
Bra diagor.al . . . .  36:- 
T e ry le n e ........................69 :-

Det lönar sig att se efter hos

r
^ H W rrkläder

Är Ni rustad**!
att ta emot 

när nafw en g e r ...
OMGÅENDE la vara pä a.lt! Frys 
LEVERANS r.er det i PHILCO frys-
6 modeller — skåp el. frysbox. Vilt, 
fr. 740 I o. uppåt grönsaker> frukt och

PHILCO
är elt ledande amerikanskt företag, 
som under 20 år tiliverkat över 10 mil
joner kyl- och frysenheter, 
välj Er Philco hos

AB Erlandssons Elektriska
Orsa, tel. 412 55, 413 55

Välkommen till

Orsa
Cykel & Sport
Vi har flyttat in i nya 
moderna lokaler och 
kan nu ännu bättre 
än tid igare stå till 
tjänst med allt inom 
branschen.

Stor reparationsverkstad 
för MOPEDER och CYKLAR

M O N A R K
Radio — TV 
Mopeder — Cyklar
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EN SAGA
Det var en gång en flicka som 

hette Kerstin. Hon hade så många 
djur. Hon hade en katt, som hette 
Micke och en hund som hette Ruff 
och en massa höns. En dag sa Kers
tins mamma att Kerstin skulle gå 
till affären och handla. Kerstin tog 
Ruff med sig. När hon kom fram 
till affären fick Ruff stanna utan
för. När hon kom ut såg hon en 
hund, men det var inte Ruff. När 
hon gick hem tog hon med sig hun
den i alla fall. På vägen hem mötte 
hon en farbror och han hade en 
hund, men det såg inte Kerstin. 
Hon frågade om han hade sett till 
Ruff. Ja, jag undrar om det kan 
vara den här hunden, sa han och vi
sade fram en hund. Ja, det är ju 
Ruff, sa hon.

ANNA-KARIN HASMATS, 
Klass 2

EN FLOTTFÄRD
En måndagsmorgon samlades alla 

4-H-are på stationen. När alla var 
samlade, knäppte dom kort. När det 
var gjort, satte vi oss i bilarna och 
for till Noppikoski. Där tältade vi 
vid Oreälven. När vi kom dit, fick 
vi mat. När vi hade varit där några 
timmar, fick vi börja bygga flottar
na. På kvällen byggde vi två flottar 
på fem timmar. De var gjorda av 
björkris och granris. Klockan var 
nästan elva, då vi gick och la oss. 
På tisdagsmorgonen började vi på 
att göra den tredje flotten. Det tog 
inte så långt tid, förrän flotten var 
klar. På eftermiddagen rev vi våra 
tält och lastade dem på flottarna. 
Den dagen paddlade vi fjorton kilo
meter. På torsdag startade vi inte 
förrän på kvällen. Hur långt vi åkte,

Tänker Ni köpa frys- 
skåp eller frysbox?

Det lönar sig att besöka 
eller ringa

KÅHLÉNS
ELEKTRISKA, ORSA

Tel. 401 92, 410 37

vet jag inte, för att jag låg och sov 
hela tiden. Det var ganska strömt, 
så det var bara en som satt längst 
bak som styrde. På natten steg vi 
av på en ö. Det var så mörkt, att 
man inte såg vad man gjorde. Nästa 
morgon, när man vaknade, gick man 
och tittade omkring på ön. Den da
gen åkte vi inte utan spelade volley
boll och hade tävlingar. På lördag 
morgon startade vi tidigt. När vi 
åkt tre kilometer, stannade vi och 
lastade av sakerna. Det tog ledarna 
i bilarna. När vi hade en halv kilo
meter kvar, sjönk två flottar. Den

Teckningen: Häcklöpning av 
Jan-Erik Rehn, klass 4

Varför
skall en rullgardin 
behöva se tråkig ut?

Det finns så trevliga 
plastrullgardiner i olika 
mönster och färger.
Välkommen in och över
tyga Eder.

Orsa Färghandel
Tel. 405 41, 403 40

VÅR OCH HÖST
En vår, när björkens blad
hade blivit gröna,
hittade jag två sippor sköna,
de var så rara små
jag tyckte dom fick stå.

En höst, när rönnbären
hade blivit röda,
hade jag en förskräcklig möda,
att plocka äpplen,
granna röda.

LENA GRANHOLM, 
Klass 2

ETT SOMMARMINNE
Jag har varit i Furudal hos mor

mor. Där var det några kor och 
dom var vi och klappade och gav 
gräs. En av korna hette Krona och 
den andra hette Prima och den tred
je hette Dockan. Nästan varje dag 
fick vi gå och bada och vattnet var 
så varmt. LILIAN HAMMAR, 

Klass 2

IGELKOTTEN
I somras skulle jag gömma mig 

för Ove. Jag hoppade ut genom 
fönstret. Då kom jag alldeles nära 
en igelkott. Jag vart så rädd. Jag 
sprang och skrek: Mamma, en igel
kott! Villy gick ut med mjölk i ett 
fat. Vi satt och tittade i fönstret, 
när den drack. Nästa dag var den 
borta. BENNY HOLMSTRAND, 

Klass 4

flotten som jag var på, klarade sig. 
När vi steg iland, rev vi flottarna. 
Sedan packade vi packningarna på 
bilen och for den lilla biten till 
Orsa. ROLF BRUHN, 

Klass 7

För
algjakten

finner Ni den 
största sortering 
av  vapen, ammu
nition samt övrig 
utrustning hos

Järnbirger AB
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ORSA SKOLTIDNING.

Höstnyheter i skor
inkomna i stor sortering!

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

Vägen till körkortet
bäs t  ge nom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa

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

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
M ora, tel. 100 00

Renovering
av cyklar och mopeder utfö
ras snabbt och förstklassigt. 
Motorsågar

Motortjänst
Cykel-& Rep.-verkstad Tel. 40711

EN DALMÅLNING

Maja vill göra en dalmålning 
fin.

En prydnad till väggen i 
kammaren sin.

Hon målar Elia som upp till 
himlen far,

och vi ser, att han är en riktig 
leksandskarl.

Han sitter i kärran,
som dragés av fålar från Herran,
Och när han så åker upp emot 

skyn,
han tänker: Vilken syn, vilken 

syn!

Där nere han skådar sitt 
dalaland,

som Herran har skapat så skönt 
med sin hand.

Snart är han framme vid 
himmelens port,

och han säger: ” Ack, vilken 
färd jag gjort!”

KERSTIN NILSSON, 
Klass 4

I SOMMAR

I sommar har jag varit i Stock
holm hos mina kusiner. Där hade 
jag roligt. En dag sa moster, att vi 
skulle åka till Gröna Lund. Där åkte 
vi Blå tåget, berg- och dalbana och 
pariserhjul. Vi gick i skrattkamma
ren. Där var en massa speglar. En 
blev man lång och smal i, en blev 
man kort och tjock i och många 
andra. Vi hann inte till Lustigå hu
set, men dit får vi väl gå en annan 
sommar. Min kamrat har talat om 
lite för mej om Lustiga huset. Där 
finns en trappa, som man ska kun
na gå upp i och en tunna, som man 
ska stå i, medan den rullar runt och 
mycket mer.

ULLA GUSTAVSSON, 
Klass 3

ETT SOMMMARMINNE

En söndag åkte vi till Gesunda. 
Där var så fin utsikt. När vi kom 
upp fick vi saft och mamma och 
pappa fick kaffe. Vi såg så många 
kyrkor och mycket vatten. Sen åkte 
vi hem.

KERSTIN BJÖRKQVIST, 
Klass 2

Teckningen: Ett gammaldags skepp av 
Erik Snitt, klass 5

Beställ
Julklappsförstoringen 
redan nu!

Album , vackra och 
moderna i stor sor
tering.

Tegmans Foto
Orsa, tel. 400 95

Orso Fina sorteringar i
Lastbilcentral Skinnvaror

utför alla slags 
transporter.

finner Ni i vårt 
salustånd på

Försäljer: Orsa M arknad
gjutgrus,
singel,

V _  makadam, 
XiAå) stenmjöl m. m.

Till ett talrikt besök 
inbjuder

\ /  Telefoner F IL IP S
404 30, 404 31 Orsa, tel. 403 88
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FRELIN S KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

© Värme-, Vatten-,
o Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

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

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

1]
i t f - Y p ;

för industri, bygge och jordbruk

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

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

Orsa, tel. 401 88, bosf. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMI-
verlcsfad

® Bilringar 
o Batterier 
® Bensin 
9 Oljor

Orsa
Ringcontral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Nytt simbad i Orsa?
Badet vid Ängbåtsudden i Orsa 

befinner sig sedan en längre tid i 
sämsta tänkbara tillstånd, och allt 
sämre blir det trots årliga, kostsam
ma reparationer. Snart har ungdo
men ingen möjlighet att utöva den 
i Orsa så anrika tävlingssimningen, 
grundad på ”Tubens” dagar. Enda 
lösningen just nu tycks vara att 
bygga ett alldeles nytt bad av be
tong. Detta är även de kommunala 
myndigheterna införstådda med.

För att simbadsfrågan inte skulle 
skjutas åt sidan och bli bortglömd, 
startade vi i idrottsföreningens sim- 
sektion en insamling av pengar som 
ekonomisk hjälp vid det nya badets 
byggande. Denna insamling startades 
alltså m e r a  för att hålla frågan 
aktuell än för att finansiera badets 
byggande. Trots detta har insam
lingen till vår stora glädje inbringat 
nära 7.000 kronor, och ännu är den 
inte på långt när avslutad. Vårt mål 
är, att alla orsabor ska finnas med 
på våra listor. Dessa är utplacerade 
hos simsektionens styrelsemedlem
mar.

Vi vädjar nu till alla orsabor, in
dustrier och företag: Hjälp oss med 
våra ansträngningar att ge Orsa ett 
nytt, ändamålsenligt simbad till byg
dens och simningens fromma.

Simsektionen.

Hjölpskolan. Forts, från sid. 3.
underlägsen. Man ställs inte inför 
övermäktiga krav. Känslan av att 
lyckas med uppgiften, att vara lika 
god som de andra i klassen, ja emel
lanåt få glänsa, blir en sporre, som 
kan återskänka självtillit, frimodig
het, harmoni och livsglädje. Har se
dan BC i matematik bytts ut mot B 
eller kanske rent av Ba, ja då blir 
det ytterligare en sporre.

Vår önskan är ju, att varje män
niska skall få utvecklas, så att hon 
på bästa sätt utnyttjar just sina möj
ligheter. Hjälpklassen är ett försök 
att ge de barn, som ej kan uppfylla 
den vanliga skolans krav på inlä
rande och kunnande ett för dem av
passat studiesätt. Det har satsats hårt 
på denna form av utbildning i vårt 
land de sista årtiondena. Men inves
teringarna har säkert lönat sig. Ele
verna från våra hjälpklasser har läm
nat skolan långt bättre rustade för 
samhällets krav än om de inte haft 
denna utbildningsmöjlighet.

Helge Jonsson

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri

Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och 

markiser på beställning. 
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården)

Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier 
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och 

Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46

REKOMMENDERAS!
Glas, Porslin, Specerier och 

Manufa kfur

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

ERIK WESSTRÖM
Rörledningsfirma - ORSA

Tel. 401 19 — 405 19
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Teckningen: Marknad a v  Kristina Grindal, klass 4

Skolnytt
Folkskolbyggnaden
i Hansjö är i mycket dåligt skick 
och omöjlig att bygga om till en 
tidsenlig skola för rimliga kostna
der. Det behövs nytt yttertak, ljud
isolering genom extra bjälklag och 
dubbelväggar, ny eldningsanläggning 
m. m. Kostnaderna har av sakkun
niga uppskattats till minst 100.000 
kronor. Det skulle för kommunen 
bli samma kostnad som för den nya 
paviljongen vid samrealskolan. Golv
ytan i en ny skola i Hansjö, även 
med komb. gymnastik- och matsal, 
skulle ej behöva vara mer än 30—35 
proc. större än samrealskolans pa
viljong. Man skulle alltså, om man 
går in för paviljongbygge i samma 
standard som vid samrealskolan och 
om man räknar med samma priser 
och statsbidragsvillkor som nu, 
kunna få en komplett ny skola i 
Hansjö för en kommunal kostnad 
av c:a 135.000 kronor.

Skolstyrelsen anser den mer än 
10 år gamla tanken på nybyggnad 
i Hansjö fortfarande vara aktuell.

Emellertid har länsskolinspektö- 
ren meddelat, att det de närmaste 
åren kommer att bli oerhört svårt 
att få statsbidrag till nybyggnad, där 
det finns lokaler, som är använd
bara om ock dåliga. Så gott som 
hela kvoterna måste användas för 
uppförande av lokaler, där sådana 
helt och hållet saknas.

Styrelsen har därför beslutat, att 
lokalbehovsprövning och förslag till 
nybyggnad av skola i Hansjö skall 
göras om några år. Nuvarande lo
kalerna, även slöjdsalen, skall un
der tiden användas i oförändrat 
skick och endast absolut nödvändi
ga reparationer göras. Västra små- 
skolbyggnaden, som har fint läge 
och bra tomt och som lätt bör kun
na göras om till bostad, skall un
derhållas, så att den kan säljas till 
hyggligt pris. Ifrågasatt oljeeldning 
eller ommurning i bespisningsbygg- 
naden skall ej utföras; skulle muren 
om något år bli oanvändbar, bör

O R S A  S K O L T I D N I N G
Nr 128 — 28 sept. 1961

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig utgivare: Rektor Hj. Hedman 
Red.: Daisy Holton, Hansjö, tel. 402 90 

Postgirokonto 13 65 58

Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 3 kr. Skriv tydligt 
namn och adress å girokortets kupong

det då utredas, om bespisningen kan 
ordnas genom transport av mat från 
annan skola eller om andra åtgär
der måste vidtagas.

Skoltomten i Stackmora
har under sommaren snyggats upp. 
Ännu återstår en del arbeten.

Oljeeldning
installeras nu i Kallmora folk- och 
småskolor samt i Björklidens lärar
bostäder. Oljeeldningen synes ha vä
sentligt nedbringat bränslekostna
derna.

Bänkar i korridorerna
ska det bli i Kyrkbyns nya skola. 
Nu står barnen och ”hänger” mot 
väggarna, så att dessa blir alldeles 
nedsmutsade. Det händer t. o. m. 
att fönstersmygarna användes som 
sittplatser. Det är meningen att bän
karna skall fylla den dubbla upp
giften att både bereda sittplatser och 
att skydda väggarna mot nedsmuts
ning och skador.

Åverkan
på skolans inventarier, särskilt bän
kar och bänklock, har blivit allt 
vanligare. En del bänklock är så 
sönderskurna, att de måste bytas ut.

Stipendiefondens
hederslista

Det rör sig på studiefronten. Vi 
kan nu rapportera två färdiga kur
ser igen.

Den etthundrafemte: Gull-Britt
Gustavsson, Skattungbyn, Matema
tik I.

Den etthundrasjätte: Gull-Britt
Gustavsson, Skattungbyn, Uppsats
skrivning.

Ingegerd Captens har vidare fått 
stipendium till en kurs i Handels
räkning.

Hösten, den mörka och kulna, är 
en utmärkt studietid. Använd den, 
ni övriga stipendiater, till att göra 
kurserna färdiga! Har Du ”kört 
fast” på någonting, så kan Du få 
hjälp genom undertecknad.

Hj. H —n.

Och ändå gäller det bänkar, som 
endast använts i 5 år. — Skolsty
relsen har nu beslutat att ta i med 
hårdhandskarna. Sedan bänkarna 
renoverats, kommer elev, som gör 
åverkan, eller hans föräldrar att få 
betala all skadegörelse.

Hj. H—n.

Upplaga 1.700 ex. Beckmans Tryckeri AB, Orsa — 1961 Pris 1: —  kr.


