O rsa
Skoltidning

Nr 2
1960

30:e årg.

I sand låd an.
Foto: Tore Johansson

O RSA SK O LTID N IN G

En Schw
eizresavT
.R
euter
Den 20 maj gjorde jag en resa till
Schweiz. Syftet med denna resa var
att bl.a. studera olika trädgårds
odlingar. Jag tänkte få en tids an
ställning i en plantskola. Färdsättet
var tåg från Orsa till staden Ziirich.
Det dröjde två dygn innan jag kom
fram till huvudstaden. Där sökte jag
upp en trädgårdsarkitekt vid namn
Valter Leder. Han erbjöd mig an
ställning i Hedingen, en plats utan
för Ziirich. Arbetet var på en skol
gård som skulle nyanläggas. Bland
arbetskamraterna märktes en hel
del italienare, tyskar samt schweiza
re. Italienarna fingo bl.a. utföra de
cyngsta sysslorna. Tyskarna och
schweizarna voro mycket yrkesskickliga i sina arbeten. Arbetstiden
där i Schweiz var 10 till 12 timmar
om dagen. Jag tjänstgjorde i He
dingen tills på sensommaren. Under
min vistelse där bodde jag hos en
skomakaretamilj. Etter denna an
ställning fick jag plats i en plant
skola. Plantskolan var Motzets i
Roggvll Winau. Innan jag tog an
itällning där gjorde jag en liftartrtpp genom hela Schweiz samt en
flik av Frankrike. Det blev en fin
och angenäm semesterresa. Min flag
ga blev till god hjälp för resan.
Utgångspunkten för resan blev
Hedingen. Tidigt en morgon packa
de jag min ryggsäck med tält och
sovsäck m.fl. pinaler. Först fick jag
lift till staden Ziirich. För att få
en uppfattning om staden, besåg jag
den närmare. Planteringar kantade
gatorna. Det var en vacker utsikt
över Ztirichsjön. Där brukade myc
ket folk samlas för att titta på ut
sikten. Resan gick vidare till Liizern,
Bern och Le Locle. I Le Locle var
det en vacker badplats. Därifrån
gick resan vidare till Geneve. Det
var en hel del sevärdheter där, bl.a.
springbrunnen som sprutade vatten
i 50 meters höjd. Jag kan även näm

na en klocka, som var gjord av sedumväxter. Senare besökte jag ett
läger, som iordningställts för föräld
ralösa barn. Där var det folk från
olika nationer, som arbetade för
den goda saken. Där träffade jag
även på en svensk. Jag stannade där
tre dagar för att hjälpa till med
arbetet. Därifrån gick resan vidare
in i Frankrike till Vallorcine och
Gartigny samt Brin. Därifrån fick
jag lift med en svarthyad katolik,
som var klädd i svart kostym och
svart kappa. Mannen verkade rätt
vänlig, pratade med mig och små
log. Under samtalet frågade han
mig, om jag inte hade någon tanke
på att bli katolik, för det var den
rätta läran. Jag svarade honom, att
jag inte närmare tänkt på saken.
Jag befann mig nu i närheten av
Domodossola. Därifrån fick jag
medfölja en bilist över Alperna. I
Grimslet var det mycket snö, dri
vor höga som hus. Grimslet ligger

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.

2.175 m. över havet. Vägen gick i
slingor. Slutligen voro vi framme
vid Sustipasset. Jag fick medfölja
ända fram till Locarno. Där var
det stora sevärdheter. Palmer höjde
sig efter bergskanterna. Ett och an
nat hotell stack upp bakom palmer
na. Jag hade mycket trevligt i Lo
carno. Det höga berget i Locarno
besteg jag flera gånger. En linbana
ledde upp till den höga bergstoppen.
Då jag besteg berget, upptäckte jag
en hel del ormar av olika slag.
Framförallt visade sig huggormen i
det gassande solskenet. Även en
massa sköldpaddor fanns där. Det
var en strålande utsikt över staden
från den höga bergstoppen, som var
en del av det höga fjället Matter
horn. Inte fullt en vecka blev jag
kvar i Locarno. Under min vistelse
där bodde jag som vanligt i tält.
Jag fick nu tänka på återresan.
Färden gick nu direkt till Ziirich.
Pengarna hade tagit slut alldeles.
Tur att man hade ett arbete som
väntade. Jag kom slutligen fram till
Motzets plantskola i Roggvil Vinau,
där jag skulle börja min anställ
ning.
Arbetet på plantskolan bestod av
att ta upp växter, som skulle trans
porteras till skilda delar av landet.
Växtmaterialet var mycket omfat
tande och bestod av 100-tals olika
sorter. I Motzet fanns inte enbart
plantskola, utan de hade även forelluppdrivning jämte kreatur och svin.
Arbetsdagarna var mycket långa
där. Vi arbetade till halv 8 varje
kväll. På söndagarna arbetade vi 4
timmar. Sådana arbetstider före
kom i plantskolorna på landsbygden
i Schweiz.
Eftersom anställningen i Motzets
plantskola i Schwéiz endast var för
kortare tid, fick jag snart lov att
tänka på hemresan.
T. REUTER

RADIO 1$ BANDINSPELARE
För KONFIRMATION och EXAMEN

Grammofonskivor kj- Service

finns det ingen bättre

m ed nya bekväm a bussar för
längre och kortare turer.

gåva än ett UR . . .

Urmakare Gust. Helgeson
Tel. 408 05
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Sällskapsresor

Orsa Radio &TV
Tel. 401 50, 403 83

Strands Busstrafik
Tel. 510 51
Rekommenderas
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Slippers och träskor
— idealiskt för sommaren

AB Orsa Skomagasin
Tel. 400 37

VALTERS Livsmedel
Orsa, tel. 401 06
Namnet borgar för
kvalitetsvaror till
lägsta pris.

Skattunge kyrka och folkskola 1903.

Sommardagar i Skattungbynkallar prostinnan Kilberg från Söderhamn följande skildring,
som finns intagen i Sveriges Ungdom år 1912

När björkarna voro nylövade och
göken gol i junikvällen, brukade vi
liksom flyttfåglarna komma åter till
vårt sommarbo däruppe i den från
stora stråkvägen avskilda orsabyn.
Vid järnvägsstationen djupt nere i
dalen mötte oss de gamla vännerna
Erik och Anders med Bläsen och
Boms, och under muntert samspråls
åkte vi så i sakta mak uppför de
många, långa och branta backarna
till själva krönet av den ståtliga
sluttning, på vilken Skattungbyn
ligger. Däruppe var vårt sommar
hem och där låg minst ett furstendöme för våra fötter. Närmast syn
tes den odlade bygden, hårdbrutna
tegar med små grå lador; därbortom sträcka sig väldiga skogar in i
Hälsingland och Härjedalen, blå
nande bergåsar höja sig över varand
ra ända upp mot Särnafjällen, och
djupt under oss skimra tjärnar,
sjöar och en buktande älv.
Den gamla gården står så tydligt
för mitt minne: de vackra vitstam
miga ungbjörkarna vid inkörsvägen,
det vördnadsvärda, mosslupna härb
ret, byggt av väldigt rundtimmer,
den hårda kortvuxna gräsvallen, där
Vaitkulla betar med sin killing, den
muntra Tripp, som, då det faller
honom in, helt ogenerat vandrar ge
nom våra rum över stolar och bord,
utan försyn ens för sängarna. Där
borta är brunnen med sin hävstång,
och där står Anna, ungmor i gården,

och klappar kläder, medan lill-Anders guppar upp och ned i bögen på
hennes rygg. Inramad av ladans
portgång ser jag den täckaste tavla:
en liten ängsbit i bjärt solbelysning,
en tacka med sina två små vitkrusi
ga lamm och bakom dem gransko
gen, doftande frisk med ljusgröna
årsskott och färska röda kottar.
Det kvällas men luften är oänd
ligt klar och mild. I närmaste löv
dunge ropar en gök, och från ängar
na doftar det starkt av blommande
örter. Med en känsla av innerlig
lycka och ro gå vi till vila för att
vakna vid Bränd-mors vallåtar, som
oss till ära ljudeligen uppstämmas,
då byalagets kreatur i arla morgon
stund drivas upp genom den steni
ga fägatan utanför våra fönster. Icke
förrrän vid midsommar föres näm
ligen boskapen till fäbodarna, och
ännu så länge är det därför ett mun
tert liv kvällar och morgnar när
kor och kalvar, får och getter skoc
ka sig vid grindarna.
Men för naturen glömma vi ickc
människorna. De äro ändå det allra
bästa häruppe.
Med mjölkämbaret i handen kom
mer gamla mor Karin sakta över
gården. Sakta men säkert. De grova
näverskorna, skinnförklädet, de kno
tiga händerna och den böjda ryggen
tala om ett liv under hårt arbete,
men över det lugna, starka ansiktet
vilar ett uttryck av verklig adel.

Uppvakta MOR
med en TÅRTA från

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

En väl utförd klippning
gör frisyren hållbarare!

Annies Damfrisering
Orsa, tel. 410 80

Realexamen
Mors Dag
^ Konfirmation
Dagligen färska årstidens
blommor finnes hos

Levenius Blomsterhandel
Orsa, tel. 400 92

Blomslerförmedlingen
sänder blom
mor över
hela världen.
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för Trädgård och Terrass

CARL A. PETTERSSON
ORSA

Advokaten
CURT CARLSTRÖM
OHSA
K ontor 2 tr. Hotell Orsa
Tel. 410 26, 4 1 0 1 7
Kontorstid 9.oo - 17.oo

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot
Älvgatan 62

Mora, tel. 100 00

En stråhatt
för sommarens soliga dagar!

Albert Andersson
Modeaffär

Tel. 400 04

LÄM PLIG A G ÅVOR
till

MORS DAG,
KONFIRMATION
och EXAMEN
finns i stort urval
hos

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40
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Tro ej, att en sådan enkel, arbetssliten böndkvinna är med alla sina
tankar bunden endast vid kampen
för dagligt bröd! I hennes inre göm
mes det friskaste källsprång, en
barnslig och dock i nöd och trång
mil väl beprövad gudsförtröstan,
som mitt under de vardagligaste för
hållanden giver hennes sinne lyft
ning och glädje. Mor Karin hör
ingalunda till dem, som ofta och
allt för gärna orda om sina inre
erfarenheter, men aldrig glömmer
jag den äkta och innerliga fröjd, som
klang i hennes stämma, då hon en
gång sade: ”Å, du, en sådan Kristihimmelsfärdsdag jag hade i år! Guds
kärlek blev så stor för mig. Det var
som om jag stått på berget med
Jesus.”
Gubben Borg, den gamle solda
ten, glömmes ej heller så lätt. For
dom kraftfull och högvuxen, är han
nu hopkrympt av giktvärk, som dag
och natt håller honom på sträck
bänk. Men då någon till uppmunt
ran erinrade honom om, att ”Her
ren är när oss alla dagar” , så svara
de han glatt och tryggt: ” och alla
nätter med” . Den tid kom, då den
forne tröstaren under långa plågans
nätter tacksamt påminde sig gub
bens frimodiga tillägg och stärktes
därav.
Litens Anders var väl ej av samma
virke, men värd att minnas även
han. Namnet, som han ärvt av fa
dern, en f. d. soldat, föreföll som
en ironi, ty Anders var stor och
grov som en klumpigt tillyxad bjäl
ke, och hans huvud med den långa
tvärklippta hårkransen höjde sig i
kyrkan över hela menigheten. Man
kan väl undra, varifrån en så reslig
och kraftfull kropp fått sin näring.
Bjöd du honom din bästa söndags
middag med stek och buljong och
annan högtidskost, så gjorde han
icke stor skada. Men satte du för
honom en kaka tunnbröd och ett
fat med rykande potatis, då försvunno väldiga kvantiteter och han
log förnöjt, som om du givit honom
det yppersta kalas. Strömming, salt
så den svider på tungan, duktigt
med gröt och mjölk, då man så hava
kan, det har varit hans dagliga kost
år ut och år in — med den skillnad
blott att brödet ofta var barkblandat i hans ungdom, men att det nu
på gamla dagar understundom van
kas även fläsk och framförallt kaffe
till omväxling. Gubben hade fyllt
sina 80 år, och hans arbetskraft var
likväl ingalunda att förakta. Doktor

Uläs Anders Olsson med hustru

Klockaren Blecko Erik Ersson d. ä.
med hustru

Mårtens farfar med flickan Elsa
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Bengts Erik Ersson med hustru

Borg Anders Jonsson, * 1860, 1 1953

Pärar-Juga i Skattungbyn, * 1842, 1 1929

Hindhede och hans meningsfränder
skulle helt visst i honom och många
andra av vår allmoge finna ypper
liga bevis för sina näringsteoriers
riktighet. Själva hälsans källa torde
dock vara att söka hos det kärn
friska, av ingen veklighet förklenade
släkte, från vilket dessa män av
gamla stammen utgingo. — Gamle
Litens Anders, helst minnes jag den
muntra glimten i ditt öga och din
tålmodiga förnöjsamhet trots all fat
tigdom, som rådde i stugan, där den
ofärdiga hustrun satt och vävde
band, medan barnbarnen stojade och
trängdes omkring henne. Fick du en
strut av ” Friskens blåa B” , den oför
likneliga snussort, som du plägat kö
pa, då du i ungdomsåren drog än
da ner till kuststäderna med dina
grannt bemålade trähästar, så var
du övermåttan nöjd.
Hörde Litens Anders till de ring
aste i landet, så var däremot Blecko
Erik nummer ett i byn. Det var en
klockare i sin prydno. Sin psalmbok
kunde han mest från pärm till pärm,
och när han under gudstjänsten gravitetiskt steg fram ur bänken för att
ändra nummertavlorna, sjöng han
utantill ljudeligen och oavbrutet.
Ett outtömligt förråd ägde han av
gamla melodier till psalmer och and
liga sånger, fulla av drillar och kru
melurer. Det var en syn att se, när
Blecko far någon söndagsafton i li
kasinnade vänners lag tog upp de
gamla sångerna, som far och farfars
far sjungit där i bygden. Med en
myndighet, som auditoriet djupt re
spekterade, med stampningar och
mångahanda huvudrörelser gav han
eftertryck åt sitt föredrag. Funnos
så några sångkunniga gamla kvin
nor, så fingo de sekundera honom
och vid ljudet av de åldriga röster
na, som så säkert följde alla de
konstmässiga tongångarna, kunde
man tro sig förflyttad till en tid, då
psalmen ej sjöngs flackt och håglöst
som nu, utan övades med liv och
lust även i hemmen i helg och soc
ken, i sorg och glädje.
Mångt och mycket minnes jag
gärna från dessa sommarveckor,
men få bilder stå dock så vackert
och livfullt för mig som åsynen av
den lilla församlingen på kyrkvallen
om söndagsmorgonen. Kapellaget
var ej stort, och här som annorstä
des drogs de flesta åt annat håll än
till kyrkan. Men en kärntrupp fanns
likväl, en icke ringa skara trofasta
gudstjänstbesökare, äldre och yngre,
män och kvinnor, för vilka deras

Cyklar och Mopeder
av ledande märken.
Dam- och herrcyklar fr. 250: —

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

N O R S K S ILL
Wikners Eftr.
Holen Tel. 440 02

Vägen till körkortet
bäst

genom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, O rsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
L o k a l: Brobergs Affär, 1 tr.

s
A
A
B

En hil för svåra vägar,
— för våra vägar,
— för alla vägar.
Välkommen in, se och provkör
årets nya modeller.

Biltjänst. Orsa
Tel. 401 56, 404 S0

Examen i nya fina
kläder från Berglinds!
Prisexem pel:
Blazers 14 å r: 82:—, 89:— , 98: —
Jackor 14 å r: 29:—, 48:50, 54:25.
Långbyxor 14 å r: 37:50, 40:— , 46:50
Khakibyxor 14 å r: 13:85, 16:15, 22:40
Skjortor storl. 33 — 36: 12:75, 14:—, 17:25

Tel. 40005
HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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församlingskyrka var ett hem, lika
kärt som de små, grå gårdarna på
bergsluttningen.
När klockorna ringa andra gången
se vi mor Karin gå förbi våra föns
ter, vacker och värdig i sin helgdagsdräkt med rynkkjol och rosig
halsduk, med schal på armen och
händerna knäppta kring åbroddskvisten och psalmboken. Vi yngre
ge oss bättre tid, men då det ringer
tredje gången äro vi dock på väg
och varsna från höjden av backen,
hur män och kvinnor, sakta vand
rande mellan blomsterrika ängar,
alla styra kosan mot samma mål.
Det är i början av juli, och ingen
lie har ännu rört vid ängarnas fäg
ring. Högvuxna prästkragar, djupögda violer, gentianor i strålande
blått, doftande pyrolor och längs
diken och stenrösen ett flor av vild
rosor! Den fattiga jorden, som
knappt förmår giva dagligt bröd åt
sina trägna brukare är klädd i en
högsommarskrud, vars make rikare
nejder ej kunna frambringa. Det
vilar högtid över naturen, till hög
tid kalla klockorna, och högtids
stämning råder hos den skara, som
samlas på kyrkvallen. Redan på
långt håll lysa kvinnornas röda liv,
vita ärmar och rikt broderade hals
kläden. Vacker och präktig är ock
så männens dräkt: den vita vadmals
rocken, sämskskinnsbyxorna och det
styva ljusgula förskinnet. Visserligen
ha de unga karlarna ej mera kvar av
dräkten än orsarocken, men för de
gamla är förskinnet ett hederstecken
och man minnes historien om Alftagubben, som svarade en herrskapsklädd lånesökande: ”Det ska du ve
ta, att pengar lånar jag inte ut åt
andra än dem, som ha förskinn.”
På gungbrädan längs kyrkväggen
sitta män och kvinnor i skilda läger.
Andra stå gruppvis eller vandra mel
lan de gravar, som gömma deras kä
ra. Kraftiga nävar räckas oss från
höger och vänster, öppen och fri
modig är tonen, ganska olik det för
siktiga och förbehållsamma sätt, som
i många trakter karaktäriserar vår
allmoge. Se där står Tjäder Kisti
från Torsmo, kort och stadig som
en grindstolpe, en av de gamla, som
i barkbrödsåren i forna tider varje
höst vandrade den långa vägen ge
nom skogarna till Hälsingland för
att baka tunnbröd i de rika bond
gårdarna. Där få vi ett handslag av
Bengts Erik, den kvicke lille dal
karlen med sina prydliga, svarta
hårbucklor vid öronen, en av byns
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Kyrkvärden Ulås Olof Olsson med familj

bästa jordbrukare och därtill mäkta
skicklig i allehanda slöjd, en av des
sa kloka, svenska allmogemän, som
fylla sin plats så gott, vare sig det
gäller arbetet på åker och äng eller
rådslagen om det allmänna bästa.
Nu ringer det samman. In ström
mar menigheten och psalmen stäm
mes upp. Har du hört en sjungande
dalallmoge? Här är ej fråga om att
spara på rösten eller att blygas för
grannen!’ Man sjunger så gott man
kan och av hjärtans lust. Man ” lo
var sin Gud, är glad och förnöjd” ,
som det står i den av gammalt i
Dalarne så gärna använda ” christeliga dagvisan” . Särskilt kär var psal
men 486 (nuv. 144). Den hade de
sjungit så gott som varje söndag un
der sin forne, trofast avhållne pas
tors tid, och när orgeln tog upp den
ålderdomliga, för bygden säregna
melodin fanns väl knappast någon
i kyrkan, som satt stum. Det var,
som om taket ville lyftas, och över
de gamlas fårade ansikten vilade ett
innerligt och stilla ljus. De sjöngo:

”1 himmelen, i himmelen
man inga tårar ser;
ej döden, ej förgängelsen
där skola härja mer.
Där skänkes fröjd och härlighet
och frid och oförgänglighet
av Herren Zebaot.”
Sjöngo de icke om sitt eget torf
tiga liv med sorg och nöd, men
med outrotlig längtan och ljust evig
hetshopp.
Veckorna svinna så fort. Alltför
snart är den augustidag inne, då vi
måste vända hem till stadsgator,
skolor och vinteride. Avskedskaffet
är drucket. Alla de unga i gården
ha klätt sig i helgdagsstass och följa
oss till stationen. Utför backarna
trava Boms och Bläsen för lösa tyg
lar. I stugudörrarna viftas och vid
vägskälet står gamle Ulås Anders
styv- och stelbent men med hela
ansiktet lysande av välvilja. I djupa
andetag dricka vi den starka, rena
luften, se än en gång ut över vildmarksvidderna och skaka hand med
Forts, å sid. 15.
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IKABOMI

Klass 7 i Kyrkbyn
Flickor fr. v.: Anita Vest, Anna Haglund, Birgitta Lundström, Ulla Faleij, Eva
Balter, Hunne Horström, Helly Paulsrud, Berit Pettersson, Anita Bergman, Kristina
Vik, Eva Wolf, Anita Haas, Siv Berg, Eva Lind, Anita Hansson, Ulla Eriksson.
Pojkar sittande fr. v.: Gert Olsson, Åke Frelin, Kenneth Larsson, Bo Svedin, Hans
Lindström, Åke Ström, Tord Rosén, Anders Moraeus, Bo Ekström.
Knästående fr. v.: Ingemar Friare, Ingemar Lundin, Janulf Källdén, Gunnar Olsson,
Mats-Olov Hermansson, Christer Källström, Ulf Hansson.

BLOCKFLÖJTEXAMEN
Här följer namnen på de elever,
som denna termin klarat provet för
första diplomet:
688 Birgitta Törnkvist, Digerb. 4
689 Karin Bruksner, Digerberget 4
690 Lena Wikström, Digerberget 4
691 Birgitta Lilja, Digerberget 4
692 Inger Balter, Digerberget 5
693 Bo Andersson, Digerberget 4
694 Hans-Erik Nissa, Digerberget 3
695 Berit Karlsson, Kyrkbyn 4 A
696 Lena Ångman, Kyrkbyn 4 A
697 Jan Lindström, Kyrkbyn 4 A
698 Gunvor Gref, Digerberget 4
699 Britt Marie Bengtsson, Diger
berget 4
700 Birgitta Ekström, Kyrkb. 4 A
701 Inger Olsson, Kyrkbyn 4 A
702 Kristina Rehnberg, Digerb. 4
MUSIKDIPLOM III

71
72

Monica Larsson
Karin Talu

Tre avgående elever fick Orsa
Skoltidnings premier för goda fram
steg och stort intresse. Det var pia
nisten I n g r i d O l s s o n , oboisten
L e i f B o r g e r t och flöjtisten
T o r b j ö r n C a r l s s o n . Dessa
har uppnått stor skicklighet på sina
instrument, och de har flitigt med
verkat i olika musikaliska samman
hang både inom och utom skolan,
bl. a. i Orsa Musiksällskap. Vi tac
kar dem för ett gott samarbete och
önskar dem lycka till i fortsätt
ningen!
P. J.

Presenter
till MORS DAG . . .

Välkläddhet
betyder
så mycket
Först och främst personlig
trivsel, naturligtvis, men
också belåtenhet över att
göra ett gott intryck. Om
det är dags att öka på Er
trivsel, kom då in och titta
på den här enradiga KABOM-kostymen i antracitgrå engelsk kamgarns-serge
av 100 % ren ull. Den är
skuren för hand och sydd
med stor omsorg i en be
kväm modell med naturlig
silhuett, hög knappställning,
smala lag och vackert av
rundade framkanter. Ett
elegant nyförvärv till Er
garderob för det facila pri
set av kr.

Vid musikskolans uppvisning ut
delades musikdiplom III till följan
de ungdomar, som deltagit i instru
mentalundervisningen under fem år:
62 Annie Hansson
63 Christina Jernberg
64 Gunilla Kullgren
65 Karin Hedman
66 Gunvor Borgquist
67 Björn Äström
68 Anita Ohlsson
69 Gun Berger
70 Ingrid Talu

2 3 8 :-

Presentartiklar

_

MUSIK & HEMSLÖJD

_

s r

*<?HWrrkläder

G. Klockar — Tel. 403 20
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Den i vår tid i särklass vanligaste
sjukdomen, som i vårt land drabbar
nästan 100 °/o av befolkningen, är
tandrötan eller karies, som den på
fackspråk heter. Genom press och
radio får vi då och då upplysningar
om tandrötans härjningar och vad
vi kan göra för att begränsa dess
utbredning, men detta har inte lett
till några påtagliga resultat beroen
de på, att de flesta inte betraktar
karies som en sjukdom utan som nå
got nödvändigt ont.
För att en kariesprofylaktisk kam
panj (d. v. s. förebyggande åtgärder
mot karies) skall bli effektiv, måste
man känna till något om orsakerna
till och uppkomstmekanismen hos
karies, vilket vi här i korthet och
helt schematiskt skall försöka redo
göra för. I nästan all vår föda ingår,
som en av de viktigaste bestånds
delarna, kolhydrater. I samma ögon
blick vi börjar tugga maten, börjar
också nedbrytningen av kolhydra
terna, som under inverkan av mun
bakterierna bildar syror, vilka i till
räcklig koncentration kunna ge ut
lösningar av tändernas hårdvävnader,
och därmed ge de alltid närvarande
bakterierna tillfälle att tränga in i
tanden och där utföra sitt nedbry
tande förruttnelsearbete. Följaktli
gen sker en syrabildning i munnen
för varje gång kolhydrater tillförs
och pågår så länge, som rester av fö
dan finns kvar i munhålan i form av
beläggningar på tänderna. En per
son, som vanemässigt mellan målti
derna en gång i halvtimmen under
större delen av dagen förtär kol
hydrater i form av en halspastill, en

karamell, ett kex, rån etc. kommer
alltså under hela dagen att ha en
syra i munhålan av tillräcklig kon
centration, för att en ständig utlös
ning av tandemaljen skall ske.
Nu några ord om kariesprofylax.
Antalet måltider per dag är väl för
de flesta tre och bör ej vara fler.
Deras sammansättning finns ingen
större anledning, och vore förres
ten omöjligt, att radikalt ändra på,
men önskvärt vore att sötningen av
maten väsentligt minskades, samt att
efterrätterna i någon mån fick änd
ra karaktär. Varför inte underlätta
husmors arbete och så mycket som
möjligt gå in för rå frukt av alla
sorter i stället för söta, klibbiga pud
dingar o. d., som blir kvarliggande
mellan tänderna under lång tid. Ett
äpple t. ex. är som efterrätt ganska
idealiskt ur två synpunkter, dels sti
muleras salivproduktionen, som då
hjälper till att skölja bort matrester,
och dels är äpplets konsistens sådan,
att det vid tuggning verkar ”självrensande” på tänderna. För ett barn
i skolåldern kan naturligtvis tre mål
om dagen vara för litet, och de fles
ta barn får väl efter skolans slut ett
mellanmål, men detta skall då ej ut
göras av saft och bullar utan av en
grov, hård ostsmörgås och ett glas
mjölk, som ur såväl kariesprofylaktisk som näringsfysiologisk synpunkt
är mycket nyttigare. I samband med
kosten vill vi också säga några ord
om snasket, som väl för de flesta
lär vara omöjligt att helt undvara.
Om den ovan omtalade vanemässiga
'” snaskaren” sparade allt snasket unForts. å sid. 15.

Skolavslutning,
Examen och
Konfirmation
blir verkliga högtider
i ekipering från

NY O R G E L

för moderna hem och skolor.
Allt i musik. Gör ett besök.

F:a P iano-N isse
Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94
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Aug. Larsson K/B
Manufaktur, Dam- och
Herrekipering
Tel. 400 21

Maja Byberg dödavHj.—
n
Den 4 maj 1960 avled folkskol
lärarinnan Maja Byberg efter en
lång sjukdomstid.
Fru Byberg var född 1897. Hon
avlade sin lärarexamen i Falun år
1920. Efter ett års tjänstgöring i
Älvdalen kom hon till Orsa, där
hon fick ord. tjänst 1922. Hon har
sedan tjänstgjort vid skolorna i
Torsmo, Slättberg och Kyrkbyn.
Åren 1955—1957 tjänstgjorde hon
i Vika skoldistrikt.
Fru Byberg ägnade sig helt åt sko
lans arbete och sin familj. Hon hade
en särdeles fallenhet för att under
visa och höll mycket väl genom
tänkta lektioner. Undertecknad har
i särskilt minne en kristendomslektion för ett par år sedan. Jag har
hört många lektioner under årens
lopp men knappast någon som den
na. Och det var ingen särskilt för
beredd paradlektion. Jag kom helt
oväntad in i klassrummet.
Sjukdom och personliga pröv
ningar gjorde under de sista åren,
att skolarbetet många gånger blev
betungande för henne. Men hon
gjorde alltid sitt bästa och många
gånger mer än hon egentligen orka
de med.
Hon hade stort intresse för sina
elever och följde deras öden långt
efter skoltidens slut.
Vi tacka henne för hennes gär
ning i vår skola. Vi tacka henne för
gott kamratskap. Och vi önska hen
ne ljuvlig vila efter alla strider hon
haft att genomkämpa i denna värl
den.
Hj. H —n.

Butiken för alla —
till hushållens tjänst!

Broberg Orsa AB
Tel. 405 45, 400 48
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Konserver
X- Djupfryst

^ Hushållsglass

Lundblads Eftr.
Tel. 402 25

Tänker Ni
sätta bo eller
komplettera?
Bäddsoffor, Fåtöljer,
Bord, Armatur, Mattor
m. m.

Femte raden längst bak: Erik Agdur, Erik Johansson, Hans Lillpers, Rickard Jack
son, Benjamin Simansky, Rudolf Jackson och Jemt Anders.
Fjärde raden: Ida Simansky, Anna Maklin, Anna Ångman, Kerstin Strand, Inge
borg Halvarsson, Kerstin Klockar och Smids Anna Andersson.
Tredje raden: Anna Bleckman, Klockar Hans, Smids And. Andersson, Bror Hal
varsson, Jemt Anders, Bogg Erik Andersson och Grev And. Andersson.
Andra raden: Anders Lindholm, Hans Forsman, Hulda Johansson, lärarinnan Karin
Dahlberg, Kerstin Hassis, Jemt Kerstin Andersson och Greta Olsson.
Första raden: Karin Backlund, Erika Lindgren, okänd, okänd, Laura Karlsson
och Signe Karlsson.

AMERIKABREV avAndersLiholm
Skoltidningen får emellanåt brev
från f. d. orsabor, som hamnat i
främmande länder. Det är alltid
intressant att få dessa brev. Och
det är roligt att höra, att vår tid
ning letar sig fram till alla värl
dens ” hörn” .
Nu har det kommit brev och fo
to från Florida. Där bor en f. d.
elev vid Kyrkbyns skola, som heter
Anders Lindholm. Många av hans
skolkamrater lever ännu kvar i
orsabygden, vilket framgår av tex
ten till skolkortet.
Vi tackar Anders Lindholm för
hans brev och låter honom själv
berätta:
” Ibland får jag Orsa Skoltidning
från min syster och den uppväcker
gamla minnen från min skoltid. Jag
gick i småskolan för Fröken Dal
berg. Sedan i folkskolan för Fröken
Lindkvist och Herr Eriksson, som
också var organist i kyrkan. Jag har
dem alla i tacksamt och gott minne
av det vi fick lära.
Jag har ett fotografi, som togs
när jag gick i småskolan cirka 1894.
Jag sänder det med, kanske någon
av skolkamraterna, som läser detta,
känner igen sig. Själv sitter jag
längst till vänster i andra raden.

När jag läser om yrkesskolan,
kommer jag ihåg vår slöjdskola, där
vi snickra och svarva under Eriks
sons ledning. Han var en utmärkt
lärare och jag förvånar mig ännu,
vad vi lärde oss så länge sedan.
Jag reste till Amerika 1913. Var
i New York i många år och kom
till Florida 1945. Just nu pågå de
Olympiska Vinterspelen i Squaw
Valley, Californien, och jag tänker
på Lillåbacken och hur roligt vi ha
de där. Här nere ha de aldrig sett
snö. Det är den eviga sommarens
land. Men det är skönt på äldre dar.
Orsamålet har jag för det mesta
glömt, man har ej tillfälle att tala
det. Men jag kommer ännu ihåg den
gamla vaggsången
'Gretu sit uppå Jånumä
vört ska vi floga
Vest evur skoga
dar vexa lökar
dar göla gökär
dar i sö bra tä va
mi smokrippuma
jen löngåm missmåsdag’
Hjärtliga hälsningar till mina gamla
skolkamrater som ännu leva och
komma ihåg mig.
Anders Lindholm,
1260 - 3 Ave. Riviera Beach,
FLORIDA.”

finner Ni i god
sortering hos

Wiborgs Möbler
Bilsadelmakeri - Omstoppningar
Tel. 413 96

Ett gott tips för
Examensekiperingen!
Låt Er sons nya biazer i vår bli
en "Tedder", som i varje detalj
vittnar om kvalitet o. sober kläd
smak. Det är idel fullträffar i stil,
sömnad och underarbete. Byxor
som matchar till blazern i Terylene, kamgarn och gabardin.
Er dotter har i år mera tjusiga
bomullsklänningar än någonsin

tidigare att välja pä.
Vi har lägre priser än Ni anar
för små dam er. . .

Vs-

R

*A ~

r v ? - ''

Garderoben
— Lennart Olsson —
Orsa, tel. 402 19
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Fritidsområdet i Orsa.

Friluftsliv vid Orsasjön
Campingområdet.
Campingområdet inom Fritidsom
rådet i Orsa omfattar ca 40.000
kvm. Den nu skogklädda delen av
sandstranden är förträfflig för tält
slagning. Marken, som till stor del
fyllts upp, är vattengenomsläpplig
och torr. En del områden gräsbeväxta, andra områden är orörd skogs
mark. Skogen är mestadels av tall
men även björkinslag finns. Runt
campingområdet och genom mar
kerna leder flera bilvägar.
För camping finns olika anord
ningar. Dricksvatten från flera tapp
ställen. Toaletter, herr- och dam
avdelningar, i särskild byggnad med
7 wc och 9 tvättställ. Kollektivt
tvättställ under skärmtak. Duschar
C A M P IN 6 P IA T S
VID OOftAS.lÖN

i det fria. Rostfria bänkar för disk
och tvätt under skärmtak. Uttag för
elräkning. Biltvätt. Sopställ med
säckar av våtstarkt papper över he
la området. Parkbelysning. Inom
området kommer att iordningställas
en fritidsgård — den gamla hem
värnsgården — med samlingsrum,
kollektivt kök o. klädtvätt, duschar
och wc. Dessutom ett mindre antal
sovhytter lör övernattning. Den in
hägnade delen av området under be
vakning. Vid infarten en upplysningskiosk med telefon.
Inom området finns serveringslokal. Till livsmedelsaffärer är av
ståndet 400—500 meter, pensionat
på samma avstånd och bar och res
taurang på ca 1 200 meter.

Genom ägoutbyte och markköp
från Korsnäs AB år 1957 blev Orsa
municipalsamhälle ägare till cirka
13 hektar av strandområdet vid Orsasjön. Köpet omfattar den väsent
liga delen av parkområdet, som jäm
te Ångbåtsudden och Ammunitionsbacken skall bilda det så kallade
Fritidsområdet vid Orsasjöns nord
östra strand. Den västliga delen av
sandstranden mot Oreälvens myn
ning och ett område på Bunk, cirka
8 hektar, inköptes från Statens Järn
vägar år 1959. Området blir därför
cirka 20 hektar stort och bör kunna
bli en av traktens mest uppmärk
sammade turistattraktioner förutom
att vara tillflyktsort för bygdens
eget folk.
Under många år uträttade Orsa
Planteringssällskap, genom vars för
sorg skogen tillkom, ett storartat
arbete med markuppfyllning, röj
ning och ansning av området. De
gamla träsken och samhällets av
stjälpningsplats förvandlades till en
ljuvlig park, som nu alla är glada åt.
Badstranden fylldes ut, förstärktes
och rensades,
Samhället, som upprättat plan för
det fortsatta utbyggnadsarbetet, har
under de två senaste åren anlagt vä
gar och gjort markhöjningar. Här
igenom har man vunnit ny använd
bar mark för friluftsreservatet.
På Ångbåtsudden vill man anläg
ga gräsvall runt majstången. Tills vi
dare flyttas festarrangemangen till
parkens östra del, men efterhand
räknar man med att anlägga en ny
festplats på myren vid hemvärnsgården, men därtill fordras ofantliga
mängder jordfyllningar.
Genom vägbyggnaderna blir den
västliga stranden lättare åtkomlig.
Badstranden blir kilometerlång.
För campinglivet har småskog
röjts och markfyllnader företagits.
Hemvärnsgården skall i fortsättning
en användas som Fritidsgård.
Ett förslag till anläggande av sim
bassäng i storlek 25X31 meter be
finner sig på utredningsstadiet.

Allt för trädgården . . .
Gräsfrö, Gödningsmedel,
Trädgårdsfrö, Utrotningsmedel, Trädgårdsplast.
P. S. Vi har ännu kvar av billiga
malgarderober.

ORSA

FÄRGHANDEL

Tel. 403 40, 405 40
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RÅDJUREN
Det var en dag tidigt på morgo
nen. Då ropade pappa på mej. Han
sa: ” Det är tre rådjur nere vid sko
gen.” Då sprang jag ut. Efter en
stund började den minsta dia sin
mamma. När de såg mej sprang de
ner i skogen. De var så vackra.

Sol och bad
fordrar rationell hårvård!
Anlita

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

INGRID LINDH,
Klass 2
H EJ KJELL!

När vi sitta i vår bänk
UPPSALARESAN
Tisdagen den 29 mars hade vi
skolresa till Uppsala. När vi kom
fram gick vi till restaurang Tre Lil
jor. Där It vi köttfärslimpa och po
tatis, vi fick också mjölk, den ser
verades i små flaskor, som vi fick
sugrör till. När vi ätit färdigt, fick
vi följa med en guide, som visade
oss en hel del av stan. Först kom
vi till nuvarande universitetet. Där
fick vi bara se ett rum, det var au
lan. Sedan gick vi till gamla uni
versitetet, som nu är museum. I
domkyrkan pågick begravning så
där fick vi inte gå in. Därefter gick
vi till Carolina Redeviva, där beva
ras alla böcker. Den dyrbaraste är
silverbibeln. Det är bara ett upp
slag, som ligger framme, resten finns
inte där. Sedan gick vi till Slottet.
Det var ganska stort. Bredvid det
finns Gunilla-klockan, den ringer
två gånger om dan, en gång på kväl
len och en gång på morgonen.
Sedan gick vi till stadsteatern, där
såg vi ” Markurells i Vadköping” .
Det var kul. När teatern var slut,
gick vi till stationen och åkte hem.
Vi var hemma vid 12-tiden.
ANNA HAGLUND,
Klass 7

Hur mår Du? Hoppas att Du
kommer till skolan snart. Hur hade
Du det på lasarettet? Det brann i
Stackmora i förrgår och brandkåren
var där uppe hela natten. Vi spelar
fotboll på rasterna och vi springer
på isflaken på ishockeyplanen. Vi
har så kul. På timmarna och i dag
ska vi göra en påsk-käring utav tyg.
Vi har målat dem i ansiktet så de ser
så roliga ut att man kan skratta It
dem och de är så långa så man kan
visa kasperteater med dem. Nu får
jag sluta för vi ska ha rast. Häls
ningar från Stefan.
STEFAN SUNDQVIST,
Klass 1

DUO...
Vårens o. sommarens modefrisyr

Vi presentera den
med rätt utförd klippning

Tel. 402 08

Fotboll. . .
Brazil matchskor
Rasant tränings- och
korp.-skor
Nagy-bollen
VM-bollen

Orientering. . .
Adidas träningssko med
hårdgummisula
Luffe, smärtingsko med
refflad gummisula
Silva kompasser och
kartfodral
ig
n
ck
e är älgjakten slutav
T
:Nu

Benskydd av smärting

Anders Moraeus, klass 7
Idrottsbyxor och träningsoveralls

Orsa
Cykel & Sport
Sven Olén — Tel. 402 81
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DEN TRETTONDE TROLL
UNGEN

Bästa Morsdags-gåvan:

ett par TOFFLOR
från

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Det var en trollfamilj, som hade
tolv ungar. Sen fick de den tretton
de ungen. Honom kallade de för
Prick. Prick var en riktig odygdspåse, som gjorde bara odygd.
En natt, när alla sov utom Prick,
gick han upp och åt upp två stora
burkar med nybakade pepparkakor.
På morgonen såg trollmor, att alla
pepparkakorna var borta. Sen fick
hon se, att Prick hade blivit hemskt
tjock. Då sa trollmor, att det var
han, som hade tagit pepparkakorna.
Det erkände Prick och sprang allt
vad han orkade. Trollmor talade om
för trollfar, att Prick hade tagit alla
pepparkakorna och sen sprungit sin
väg.

TAPET ER
Årets nyheter
har inkommit!

Åren gick, och trollpojken var
alltjämt borta. Men en dag fick de
se honom komma. Då blev troll-

FÄRGHANDEL
Tel. 401 55

PÅSKLOVET
På påsklovet var jag och Siv på
plan och spelade brännboll med
många andra barn. När vi hade spe
lat en stund, följde jag med Siv hem
för att äta. När hon hade ätit, gick.
jag hem och åt. Då jag var färdig
gick vi och hämtade Ann-Kristin.
Hon tog saft och limpa med sig.
Jag fick smaka av hennes saft, för
vi hade ingen saft hemma. Jag ha
de tagit en filt med mig. Så gick vi
hem till Siv. Hon tog saft med sig.
Så gick vi ut på ängen och solade
oss.
VIOLA LEVIN,
Klass 3

familjen så glad, att den ställde till
med fest. Så slutade sagan om den
trettonde trollungen.
STEN-BIRGER CARLSSON,
Klass 6

Byggnadsfirm a

SÄTTIN ®
MODERNA
EXTRASNABBÄ
1 ..........\
r f <SlÉ§'

cÅ L cAMsov»
Tel. 400 35
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Infordra offert!

:Hårresande (?) 1960av
ig
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Marianne Andersson, klass 7

För trädgården:
L.

--

HUSQVARNA
— ger husmor
aldrig liaft . .

möjligheter

hon

Välkommen in til] oss tör en
demonstration. naturligtvis utan
köptvång!

Aktiebolaget
Erlandssons Elektriska
Orsa, tel. 412 55, 413 55
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Trädgärdsmöbler i rödbok
och stålrör. Vilstolar.
Parasoller.

För semestern:
Tält, Campingbord för bilar,
Badmintonspel.

Konsum
Ovan Siljan

Babys
n ya

"Silvana"
—

vagn

årets

:rr

Några beg. och utgående
typer — e x tr a b illig t!

Carl A. Pettersson
ORSA
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FYRA DAGAR UTE I ARBETS
LIVET
När jag skulle välja yrke, valde
jag damfrisörskeyrket och kom till
Östbergs damfrisering.
Första dagen, när jag gick dit,
kändes det lite gruvsamt. Men när
jag väl kom dit, så var det ju inget
märkvärdigt. Jag kände igen alfa
som var där.
Jag fick börja med att vika en hel
massa handdukar. Sedan fick jag
hjälpa till vid läggningar och per
manenter, med att räcka hårklips
och hårrullar o. s. v. Så fick jag sät
ta på hårnät och sätta på torkhuven.
Ibland fick jag tvätta och blöta hår.
Men det var i undantagsfall, när
inte Ulla hade tid, för det var
hemskt mycket att göra. Ibland
kunde det gå så långt, att det inte
fanns plats åt alla, utan dom fick
sitta och vänta. Men det dröjde in
te många minuter. Springa ärenden
och sopa golv fick jag också göra.
Så höll det på varenda dag. Men jag
trivdes med yrket och tänker fort
sätta, om jag får nån plats.
ANITA BERGMAN,
Klass 7

I SÖNDAGS
På söndagsmorgonen gick jag ut
för att jaga kråkor. Jag gick oppåt
Torsens lada och sedan bortöver lindorna. Oppe vid Bollnäsbanan satt
det en sparvhök på en stolpe. Vid
skogsbrynet mot Stackmora var det
två tranor. Jag kom på sparvhökens
bo förra året, för jag följde den, när
den hade tagit en snöskata. Jag tän
ker söka rätt på hans bo i år också.
När jag kom opp till Stackmora, så
var det alldeles fullt av kråkor där.
Jag sköt två stycken. Jag skar av
benen på dem, för man får ju peng
ar, för att man skjuter kråkor.
BO SVEDIN,
Klass 7

Uppvakta MOR
med en tårta från
Hellborgs Hembageri
Tel. 410 68

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos
o

Abergs
Slakteri

AB,

Orsa

Ett trevligt sommarlov
önskar Orsa Skoltidning!

Tänk i tid på
SOMMARKLÄDERNA!
Lämna redan i dag
KOSTYMEN,
ROCKEN,
KLÄNNINGEN
till kemisk tvätt!

A llt i Livsmedel!
Djupfryst

Snabb-Tvätt

Erikssons Livsmedel
Tel. 402 33

Tel. 406 29, Orsa

:Slådoborg av
ig
n
ck
e
T

Nils Norman, klass 7

Jag -förenklar
och spar med

' Elecfrofux
moderna fryst

PLAST-rem sor
för vävning

10 — 17 mm breda, olika färger.
Färdiga mattor i stor sortering.
Låt oss ta hand om Eder
päls för sommarförvaring!

i

Ii

t

ELECTROLUX

frysskåp typ T 100

315 lit.

m Förmånliga
|H betalningsvillkor

E le c t r o lu x
Mora-Orsa Elektriska AB
Telefon 401 92

Ski nn-

och

pälsvaror

Orsa, tel. 403 88
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EN HÄNDELSE I FÄBODARNA

ALLT för BILEN hos

ORSA

Rekreation . . .
Storslagen utsikt . . .
Vänligt bemötande . . .
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Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

Renovering
av cyklar, mopeder, utombordsmotorer utföras snabbt
och förstklassigt Motorsågar.

Motortjänst
Cykel- Sc Rep.-verkstad Tel. 40711

And. Nös Glasmästeri
Tel. 408 91, bost. 411 78
Järnvägsgatan 27

Bilglas, Fönsterglas
Inramningar

FIAT

ett bättre bilköp

FIAT har rätt bil — till rätt pris
— för varje ändamål.
Begär demonstration!

TV - Radio - Service
Conserlon - Körting - L. L. - Pye

EN VÅRKVÄLL
Det är en härlig kväll i maj och
solen håller på att gå ner. Tempe
raturen håller sig på 10—12 grader
ungefär, fast det är så pass sent på
kvällen.
Min kamrat Ulla och jag var ute
och gick just en sådan kväll. Vi
gick in i en stor skog och satte oss
på varsin stubbe för att höra på alla
skogens ljud. Det hördes många oli
ka ljud fast det var kväll. En ugglas
och en hackspetts läte blandade sig
med granarnas sus och björkarnas
prassel. Vi satt där alldeles tysta och
lyssnade i ungefär en halvtimme.
Sedan gick vi hem.
Ja, det var en härlig majkväll
och innan vi hade kommit hem var
det skymning.
Våren är en härlig årstid eller vad
tycker Du?

Den här händelsen har min mam
ma berättat för mig efter' sin mam
ma.
Under de långa höst- och vinter
kvällarna samlades man ofta i någon
fäbodstuga och berättade händelser.
Gamle Lispetör-Järk var en rik
tig ” ästjoskall” och råkade ut för
diverse händelser. En dag var han
ensam ute för att laga gärdesgårdar.
När han var klar med sitt arbete för
dagen, satte han sig vid sin ” köl
bod” , gjorde upp eld och stekte en
bit fläsk. När han höll på med det
ta, hörde han plötsligt hur troll
käringen och trollgubben ropade till
varandra. Trollkäringen satt uppe
på Glisaslött och ropade ” tralalala”
och trollgubben satt på andra sidan
om Storladänget och svarade ” tritterittiri” . Så småningom kom troll
käringen, lockad av fläskdoften, ner
till ”kölboden” och ställde sig vid
elden för att värma sig. När hon
hade stått där ett tag, frågade hon
Lispetör-Järk vad han hette, och ef
ter en stund svarade han: ”Ik sjöv”
(Jag själv). När trollkäringen hade
värmt sig på framsidan, vände hon
sig för att värma baken. Då tog
Lispetör-Järk en eldbrand och stack
den i baken på henne. Trollkäring
en for upp med ett vrål, och ropade
till trollgubben på andra sidan om
Storladänget: ” Ik sjöv a bränt mi
i rövi” (Jag själv har bränt mig i
baken). Då svarade trollgubben:
” Ja, um du a gart ä sjöv, sö fo du
för stjild di sjövan ö” (Ja, om du
har gjort det själv, så får du väl
skylla dig själv också).
MAJ-LIS NORIN,
Klass 6

ELSIE LINDSTRÖM,
Klass 6

Mors Dag den 29 maj

Till examen

Morsdagskopp pr st. 3:15 6: 80
TV-set, bricka o. kopp 4:80 --12 60
Kaffegods, fajans,

och konfirmation —

dekor m. guldr. V2 duss
Kaffeserviser, 27 delar fr.
Bordsservis för 12 pers.
58 delar, äkta, från
Glasvaser, från 75 öre —
Porslinsvaser från 1:50 —
Tårtfat, runda, krom 25 cm

5: 50
35: —
98: —
50: —
25: —
6: 75

gåvor med bestående värde . . .

Stjärnur
Guld
Silver

1000-tals andra artiklar billigt!
Se skyltfönstren!

Firma Bengt Källdahl
Tel. 402 03, Orsa
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Lindströms Bosättning
Kyrkogatan 4, Orsa

Tel. 407 61

RICH. THORBY
Telefon 400 90

O RSA SK O LTID N IN G
Sommardagar . . .

FRE LI NS KONDITORI
Telefon 400 27

•
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•

Värme-, Vatten-,

•

Avloppsledningar
utföres av

Forts. fr. sid. 6.

stora och små, lill-Anders ej att för
glömma, som från sin mammas arm
allvarsamt räcker oss en fast och
knubbig liten karlnäve. Tåget glider
långsamt in i skogen, sommaridyl
len hör nu endast minnet till, och
som dess slutvignett ser jag alltid i
mina tankar mor Karin, som står
under björkarna på vår gård och
följer oss med blicken, så länge vi
äro inom synhåll, står där med
knäppta händer, stilla som hon
plägar.
L. K.

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

TAPETSERING
Rums- och Byggnadsmålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa
material - Lägsta möjliga
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

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

C. F. Carlsson AB
ÅKDONSFABRIK
Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84
ARBETSVAGNAR - KÄLKAR
Byggnadssmide, Svetsningar
Reparationer

LINDÄNGETS
PENSIONAT

REKOMMENDERAS!
Tel. 440 01

GUMMIverkstad
•
•
•
•

Bilringar
Batterier
Bensin
Oljor
Orsa
Ringcentral

A lf Andersson

Tel. 403 55

Karies och . . .

Forts. fr. sid. 8.

der veckan till exempelvis lördagen,
och då åt upp alltihop i en följd,
skulle detta icke åstadkomma till
närmelsevis så stor skada på tänder
na, som vad en enda karamell en
eller ett par gånger per dag gör, be
roende på den förut omtalade syra
bildningen och den tid den påver
kar tänderna.
Till kariesprofylaxen hör också en
effektiv munhygien. Denna bör ske
i form av tandborstning minst två
gånger om dygnet, men helst också
efter varje måltid. Storleken på
tandborsten bör anpassas efter mun
nens storlek, således barntandborstar
till barn upp till 10—12 år. För att
borstningen skall bli effektiv, ford
ras inte endast rätt teknik, utan ock
så att tandborsten är i god kondi
tion, d. v. s. den skall ofta bytas,
eftersom borstens strån så småning
om förlorar sin elasticitet. När det
gäller barn upp till 10 år vore det
önskvärt, att deras tandborstning
åtminstone på kvällen skedde under
överinseende av, men helst med
hjälp av föräldrarna.
Som avslutning vill vi här nämna,
att under senare år ett nytt kariesprofylaktiskt medel har tillkommit
i och med fluoren, som i ytterligt
små koncentrationer ger ett starkt
kariesskydd, vilket beror på fluorens
förmåga att öka emaljens motstånds
kraft mot syrautlösning. Fluor kan
numera receptfritt köpas på apotek
i form av tabletter, och underteck
nade stå gärna till tjänst med upp
lysningar rörande dessa tabletters
dosering för olika åldrar. Vi vill
emellertid starkt betona, att fluoren
är ett utmärkt komplement till de
ovan nämnda kariesprofylaktiska
reglerna, och kan ej på något sätt
ersätta dessa.
Börje och Svea Rindborg.

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
Manufaktur

—

Märket garanterar
bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp
ERIK WESSTRÖM
Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 405 19

15

O R SA SK O L T ID N IN G

Skolnytt
Ojämnt med antalet nybörjare
är det i Hansjö. Förra året var det
11 nybörjare. I år finns 22. Det ser
ju lovande ut. Men tyvärr finns ba
ra 6 barn till nästa år.
Rektorstjänsten vid samrealskolan.
På förslag till rektorstjänsten vid
samrealskolan har skolstyrelsen i
första rummet uppsatt adjunkten
Enar Jonsson, Hagfors, och i andra
rummet adjunkten Hans Kimberg,
Visby. Länsskolnämnden har god
känt detta förslag. Adjunkt Jonsson
är bördig från Svärdsjö och adjunkt
Kimberg från Estland.
På första förslagsrummet
till småskollärartjänsten vid Hansjö
västra småskola har uppsatts fru
Margit Gunnerfeldt, f. Dordlofva,
Sysslebäck.
Till. ord. lärare
i trä- och metallslöjd vid Kyrkbyns
skola med fyllnadstjänstgöring i
samrealskolan har länsskolnämnden
förordnat slöjdläraren Täpp Sven
Eriksson, bördig från Mora.
Avsked
fr. o. m. 1 juli 1960 har beviljats
småskoll. Helny Emretsson, Hansjö.
Hon har tjänstgjort i Orsa sedan
1 juli 1921.
Tjänstebostad i Stackmora.
I föreg. nummer meddelades, att
skolstyrelsen lagt fram förslag, att
tjänstebostad skulle uppföras i
Stackmora. Denna fråga har nu
kommit i ett helt nytt läge, sedan
regeringen lagt fram proposition om
ändrade
statsbidragsbestämmelser,
vilka ska tillämpas på alla ansök
ningar, som inkommit efter 1 mars
1960. De nya bestämmelserna inne
bär, att statsbidrag ej kan utgå till
bostad i Stackmora. Och därför an
ser skolstyrelsen, att kommunen nu
ej kan uppföra bostad där.
Träd och buskar
skall planteras vid Digerbergets sko
la enligt av hushållningssällskapets
trädgårdskonsulent uppgjort förslag.

ORSA SKOLTIDNING
Nr 123 — 24 maj 1960
Utgives av Orsa Lärareförening
A n svarig u tg iv a re : Rektor Hj. Hedman
R ed.: D aisy Holton, H an sjö, te l. 402 90
Postgirokonto 13 65 58
Prenum eration sker gencm insättning å
tidningens postgiro av 3 kr. S kriv tydligt
namn och ad re ss å giro ko rtets kupong.

U pplaga 1.700 ex.
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Samrealskolans byggnadsfråga
har varit aktuell länge. Efter om
fattande utredningar ingavs till
myndigheterna fullständigt förslag
till lokalprogram för nära ett år se
dan. Detta är ännu ej slutbehandlat
i skolöverstyrelsen. Fyra represen
tanter för överstyrelsen och läns
skolnämnden besökte Orsa den 28
april för att på platsen studera för
hållandena. De satte därvid i utsikt
att vi skulle få bygga 3—4 klassrum
omedelbart. Dessa skulle uppföras
som paviljongbyggnad och förläggas
mot järnvägen. Sedan skulle dessa
lokaler användas som utspisningssalar för högstadiets och yrkessko
lans elever. Kommunalfullmäktige
har också godkänt skolstyrelsens
förslag att uppföra sådan byggnad.
Senare har också framkommit
tanken att söka inordna paviljong
byggnaden mera organiskt i den nya
anläggningen genom att förlägga den
i södra kanten av nuvarande tom
ten och utforma den så, att den ar
kitektoniskt går ihop med den öv
riga anläggningen.

Lisbeth Wilhelmsson, klass 7

stad, som talar om hjälpundervisning, och konstnären och teckningsläraren Lars Målare, Rättvik, som
talar om den estetiska fostran i sko
lan. Mötet alternerar mellan sock
narna och brukar hållas i Orsa vart
6:e eller 7:e Ir.
Simkurser
planeras till sommaren både vid
Ångbåtsudden, vid Åbergatjärn och
vid Djurvik i Skattungbyn.
Donation.
Makarna Rudfeldt har till skolan
donerat den penningsumma, av dem
avrundad uppåt till jämna hundra
tal kronor, som de fick som minnes
gåva vid avgången fran lärartjäns
terna våren 1959.
Beloppet ska bilda en minnesfond,
varav avkastningen får utdelas som
premier till barn från nuvarande
Stackmora skolområde, som varit
flitiga, ordentliga och visat sig vara
goda kamrater.

1904 års konfirmander

Ovan-Siljans skolmöte
hålles i år i Orsa den 27 maj med
deltagare utom från Orsa även från
Våmhus, Mora, Sollerön, Venjan,
Älvdalen, Särna och Idre. Förelä
sare blir lektor Siver Hallgren, Karl

Fru Frida Holmberg i Hansjö har
namngivit alla så när som på fyra av
konfirmanderna på fotografiet i
Skoltidningen nr 1/1960. Femman
går till fru Holmberg.

För modern hårvård

Allt i mjuka MATTOR

anlita

finner Ni hos oss!

Nya Damfriseringen
— Kerstin Olsson —

Möbeltjänst

Tel. 404 53

Barkgatan 3, Orsa Telefon 41035

Beckmans Tryckeri AB. Orta, 1960

Pris 75 öre.

