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Vädret var vackert. Lätta moln
gled fram över en hög, klar him
mel. Den sydliga vinden smekte
lätt, varför hettan ej var särskilt
besvärande. Myggen var dock så
mycket värre. Men dom visste ej,
vad som var i görningen. Dom
skulle snart få känna på annat.
Framför den lilla grå stugan, som
på östra sidan hade ladugård, stall
och härbre, stod några personer
samlade på det gröna tunet. Vi se
där ägaren till gården, AGDER
HANS HANSSON och hans hust
ru INGEBORG ERSDOTTER. Han
var ej mer än 42 år, men såg tack
vare skägget och den krökta ryggen
betydligt äldre ut. På huvudet hade
han en rund, röd luva. Klädseln i
övrigt var en ärmlös, smutsig väst,
som en gång varit vit, en smutsig
skjorta, nästan svarta skinnbyxor
med tofsband vid knäna, läderför
skinn, blå strumpor och grova, kor
ta stövlar. Hustrun var bara 2 år
yngre, men såg rask och fryntlig ut.
Hon hade hätta av linne med långa
band, kort, grön jacka, linnekjol,
vita strumpor och lågskor med
spännen. Alla kläderna var tydligen
gamla och ganska solkiga.
Bredvid dem stod en äldre man,
NISSA HANS LARSSON från Holen med hustrun ANNA LARSD O TTER samt ännu ett Holenpar,
NISSA PER PERSSON med hust
run KERSTIN ERSDOTTER.
AGDERS JUGA JÖNSSON från
Lunden med hustrun KERSTIN
NILSDOTTER och sonen AGDERS
JÖNS JÖNSSON stod lite åt sidan.
Alla var tydligen klädda i gamla,
smutsiga kläder.
Men vad var det, som hade fört
dessa samman här i den tidiga mor
gonstunden? Det få vi snart höra
av samtalet.
Den äldste, NISSA HANS, vän
der sig till AGDERS HANS: — Ja,
nu ska vi väl kunna börja när som
helst. Malmen ha vi ju klar sen för
sommaren. Det gick lätt i år att
skrapa samman den på sjöbotten
innan vårfloden kom och den ligger
ju under tak, så den är färdig att
tas i bruk. Veden har väl också
hunnit torka, så den kommer att
brinna bra. Den har ju legat kluven
sedan i vintras. Det är så mycket,
att det måste räcka gott och så ha
vi ju också milkol att späda på med.
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— Blästkellingarna är väl också i
gott stånd. Leran i väggar och bot
ten bör vara riktigt torr. Jag har
då ej sett några sprickor, och gott
drag tror jag nog att det blir. Bac
ken är ju så brant och vi kan ju
hjälpa till med bälgarna om draget
blir för svagt. Två kellingar ska vi
nog kunna ha igång.
— Finns alla redskap på plats?
— Ja, vi har yxa, såg, spett, blästtång, släggor och klyvmejsel.
— Det är bra. Då kan vi sätta
igång.
Kvinnfolken började dra fram
stockar och malm till den plats,
där karlarna skulle bygga ett par
rostkallar. Först lades på marken
en bädd av glest liggande, två fam
nar långa stockar. Bädden gjordes
fyrkantig. Ovanpå denna kom sedan
ett nytt lager, vinkelrätt mot dét
första och så ännu ett vinkelrätt
mot det sista. Stockarna fick ej lig
ga för glest, men dock så, att or
dentligt drag kunde uppstå.
Bålet tändes nu och när det brann
riktigt kraftigt skyfflades malm på.
En man fick sedan full syssel
sättning med att skyffla örke(malm)
på bålet samt sköta det så, att all
malm blev väl glödgad. Den förut
hopklumpade malmen föll därvid
sönder och rasade ner mellan stoc
karna.
När kalln brunnit ner fortsattes
arbetet genom att man på den ros
tade malmhögen byggde nya kallar
och lade på ny malm, så länge sådan
fanns kvar och rosten ej blev obe
kväm att sköta.
Kvinnorna forslade hela tiden
fram stockar och malm.
Den rostade malmen täcktes efter
röstningen med bräder på rostplat
sen. Huvuddelen fördes dock till
ett skjul vid blästorna. Den malmen
måste rensas noga från kol för att
förebygga eldsvåda.
Nu skulle järnblåsningen börja.

Vårnyheter
i dam- och herrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.
Tel. 402 32

Blästorna (kellingarna) var ned
grävda i en backsluttning. De hade
konisk form med spetsen ner. De
voro byggda av sten och bottnens
översta lager bestod av en stor, platt
sten. Invändigt var blästan helt
klädd med ett tjockt lager lera.
Djupet var ungefär två alnar och
öppningen upptill D /2 aln. En knapp
V2 aln ovanför bottnen fanns for
man. Där mynnade röret för inblåsning av luft. Det lutade något
inåt, nedåt så pass mycket, att en
vattendroppe kunde rinna in.
Blästan kunde i gynnsamt fall,
om den var byggd i en backe, arbeta
med självdrag men vanligen använ
des bälg för lufttillförseln. A tt tram
pa bälgen var fruntimmersgöra.
Karlarna skulle sköta eldning och
malmbeskickning.
Först skulle nu blästan värmas
upp. Ved restes därför in uppifrån.
Den ställdes så, att de en och en
kvarts aln långa vedträna kom att
korsa varandra och så att deras
nedre ändar stödde mot bottnens
motsatta sida. I mitten restes gle
sast för att luften skulle få lätt till
träde.
Veden antändes med en brand,
som stacks ned till bottnen. Sedan
påfylldes kortare ved tills veden
nådde lVa aln över ugnens myn
ning. Alla håligheter, som uppstod
under förbränningen,
tilltäpptes
med småved eller spånor och flisor,
så att en jämn kolning av veden äg
de rum.
Då kolningen var slutförd, pac
kades kolen ihop, först i mitten och
sedan utmed sidorna. Därpå påsat
tes försiktigt 12 pott småkrossad
malm på så sätt, att en öppning i
mitten lämnades fri. När sedan
malmen blivit rödvarm, fördes ko
len och malmen mot mitten, så att
en förhöjning uppstod där. Åter på
sattes 8 pott malm utefter väggen
och då malmen blivit rödvarm
igångsattes blasten långsamt. Kolen
började nu förtäras i mitten och
sjönko ihop,, varigenom en hålighet
uppstod. Man makade då kol och
malm från sidorna in mot mitten,
ökade blasten och alltefter som
sänkning uppstod i mitten makades
mer kol och malm dit från sidorna.
När kolen voro halvbrända, gjordes
en sista uppsättning av 4 pott malm.
Forts, ä sid. 9
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Sälj hyfs till Era barn!
a
v Harry Avrén

Det är hemmets fel! Det är alltid
hemmets fel numera. När knuttar
och spättor stjäl bilar drar tidning
arna fram hem-bakgrunden med
splittrade äktenskap och alkohol
ism. Med säkerhet är det hemmets
fel. När privatskolors guldkantade
elever hänger sig åt röjarskivor le
tar man upp att pappa-direktören
haft för många sammanträden,
mamma-direktörskan
för många
välgörenhetsbasarer (och de små direktörs-barnen för mycket pengar
i stället för omsorg), så visst är det
hemmets fel. Och alla däremellan,
som varken är guldkantade eller al
koholiserade — visst kommer det
någon gång när barnen krossar en
eller annan fönsterruta eller inte re
ser sig i spårvagnen, och då blir det
givetvis hemmets fel.
Och — nu kommer det hemska
— d et är f a k t i s k t h e m
m e t s f e l ! Eller, för att förtyd
liga det hela, man kan alltid få det
till att vara hemmets fel, och nu är
detta sagt utan tillstymmelse till
ironi. Tvärtom, det är ett ganska
skrämmande allvar — ett allvar som
bottnar i den osäkerhet alla män
niskor utan undantag känner när
det gäller att uppfostra barn och
ge dem ett riktigt hem. Tänk bara
på, att så gott som allt man skall
ta sig till med här i livet fordras
det utbildning för. Allt utom att
fostra barn. De flesta människor blir
föräldrar och förblir det sedan för
all framtid. Blir man tandläkare el
ler skomakare eller lärare eller fönsterputsare och sedan inte klarar av
det, då kan man i nödfall byta yrke.
Men blir man förälder, då är man
det oåterkalleligt, och vad det kos
tar att misslyckas där är värden som
inte kan mätas ekonomiskt. Och
ändå är intuition det enda man har
att lita till. Jo, det ordnas kurser
— det är lika gott att bemöta den
protesten genast. Det är barnpsyko
logi och ungdomspsykologi och
ungdomsledarskap i största allmän
het. Men de kurserna når så få, och
de når fel personer. Går man på en
sådan kurs har man redan börjat
rycka i en tåt och insett att föräldraskap inte är en naturbegåv
ning som infinner sig samtidigt med
första barnet. Men det har aldrig

gjorts en ansträngning att ge en om
fattande, samlad inställning till föräldraskapets krav och möjligheter.
Är ni försäljare?
Nej, det kanske ni inte råkar va
ra, för det finns ju andra yrken
också. Men ni har träffat på för
säljare otaliga gånger under ert liv
— bra försäljare som ni köpt av
och dåliga som ni blivit arga på.
Men likafullt är ni själv försäljare,
dagligen och stundligen. Ni skall
sälja hyfs och folkvett och goda
idéer till Era barn. Hur sköter ni
det? Hur reagerar ni själv när nå
gon vill tvinga på er en nyhet som
är främmande för er? Köper ni av
försäljaren som smäller näven i bor
det och ryter och nu är ni så god
och köper här, därmed basta? Eller
av den som gnäller och klagar att
hur kan ni låta bli att köpa av mig,
jag som har offrat så mycket tid
och besvär och tänk vad det är
synd om mej för att ni inte köper?
Eller till sist av den, som knappast
visar varan och inte har några ar
gument att komma med? (För att
inte tala om den som deklarerar att
det här skall ni köpa, därmed punkt,
men själv skulle det aldrig falla ho
nom in att använda det!) Säkert
inte. Ni köper av den försäljare,
som lugnt och vettigt lägger fram
varan till beskådande, ger en uttöm
mande förklaring till varans positiva
(kanske även negativa) egenskaper
och på ett logiskt övertygande sätt
kan tala om vilken nytta just ni
skulle ha av den. Med andra ord av
den som har ett vettigt försäljningsprogram. Har ni ett vettigt försäljningsprogram när ni skall pracka
uppfostran på era barn? Det har ni
aldrig tänkt på, nej. Och ändå är
följderna mångfalt farligare för den
far och mor som inte lyckas sälja
sin uppfostran till barnet än för
den yrkesförsäljare som inte kan
sälja dammsugaren till er.

Stjärnklubbjackan...
. . . vårens schlager
modell inspirerad av
fotbollslagens klubb
färger.
Tillverkad av högklassig bomullsgabardin Golden Khakis. Populär
klubbrandad yllekrage i jackans
färger. Herr 62:50, 14 år 58:50.

STRIPERS
heter byxorna till denna jacka.
Populärt randmönster i bra bom
ullsvara. Stark sak i alla avse
enden. I t. ex. 14 år 18:75.

Han säljer den till någon annan.
Men ni kan inte sälja era barns upp
fostran till någon annan utan måste
ta de svidande förluster som kan
uppstå. Fundera på det till nästa
gång så skall vi utveckla saken vida
re. (Man får ju ge läxor när det är
skola, inte sant?)
3

ORSA SKOLTIDNING

Skolning — eller omskolning?
Det dr trivsamt på

— och gott . . .

C. G. N Y S T R Ö M

För vårens slask!
Gummistövlar
G is la v e d

KONSUM
O v a n S ilja n

G lad Påsk
b lir det n är man
e k ip e ra r sig i

vårnyheterna från
Barngarderoben —
v ä lso rte ra d b a rn 
a ffä r, d ä r ä v e n
m am m a kan kö p a
sig klän n in g , kjol
och blus.

Garderoben
Lennart

Olsson

Tel. 402 19
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Problemet och faran är, att man
tror att man bedriver en fortlöpan
de och riktig uppfostran. Barnet
är inte särskilt problematiskt, det
är inte böjt för utespring och gäng
bildning, det är inte obstinat och
aggressivt. Och så en vacker dag
är det plötsligt allt det här och
kanske litet till. Men då är det inte
längre frågan om uppfostran och
skolning, utan då är vi redan inne
på omskolning. Då kommer förbu
den, hårdheten, scenerna. Och de
kommer som en chock för ett barn
som inte tidigare varit vant vid nå
gon klar normbildning. Den choc
ken som sådan minskar då inte op
positionen och aggressionen, utan
tvärtom, knyter fastare till de nya
auktoriteterna i gänget. Alla borde
förstå, att omskolning är en svår,
om inte ogörlig sak att föra i land.
Man kan bara som exempel peka på,
att av alla de ungdomar som om
händertagits för något brottsligt,
räknar man med att efter lång och
dyrbar vård kunna rädda få procent
tillbaka in i det normala samhället.
Nu är det här varken hot eller
tröst. Man skall m.a.o. inte tro att
vanliga icke-brottsliga ungdomar är
för evigt förlorade för att gänget
fått dem i sitt våld. Men man skall
heller inte trösta sig med att våra
ungar är ju inte med i brottsliga
gäng och de gör egentligen inget
farligt. För det är den vuxna auk
toriteten som behövs. Och det be
hövs ett program för att ge den
auktoriteten tyngd och värde.
Samhället — syndaren
Man blir alltid litet skakad när
man tänker igenom de här proble
men på djupet och man utnämner
sig gärna prompt till dålig förälder
för att man inte orkat sätta sig ned
och dra ut orsak och sammanhang
tidigare. Men det dåliga samvetet
föds praktiskt taget samtidigt som
första barnet och ingen kan komma
ifrån det hur man än beter sig. All
tid gör man fel på någon punkt och
bara man själv har klart för sig skä
len till sitt eget handlingssätt och
helst även kan delge barnen en lo
gisk förklaring på dem så är i de
flesta fall ingen skada skedd.
Men en skada som däremot är
skedd i dagens läge, det är att sam
hället under en följd av år konse
kvent kämpat för att lyfta bort
auktoriteten och ansvaret från för-

Pekåpinnån
Jen pekåpinnå add fall-orn gart.
E wa jen dag, dö e råjnwedör
wart,
ån såt fråm-wi gravi ö snicköd.
Ja mitsi ellör ån djard a-wöss,
tenk demdå rolig skraijwkwennär,
göss
ö knikåkalla sö nicköd.
Men, pekåpinnån tickt ik um best,
får dar i-skuld öld-i, war-ä jen est,
sö slett evör riddjön ö boga,
mi övvö sö fint ö krusuga mån.
Ja falla wa duktin tä teija ånn
ö djard öllt sö jånkömt ö noga.
Ö pekåpinnån i jämt bruköd a,
do djick-ä bö stava ö leddj-i-jop
bra,
ö ingån-göng baklexo fick-i.
I bevd aldri pekå mi pekfingri do,
ån kund ju sö litt nön smitåfleck

fo,
sö pinnan wa best ån do, tickt-i.
Men tidi a feri, ö bra i-för ed,
får tidi i imsöm, en skåmpör, en
led,
men roligöst ir-ä tä minnås,
um lickligöst tidi dö skolkripp
ån wa
ö pekåpinnån wa jåpi sö bra.
I wet-int um slajkör mer finnas.

åv ENSTA

äldrarna till samhället. Skolornas
lärare fick överta hemmens ansvar
för att eleven är ”med nödiga läro
böcker försedd” som det stod i skolstadgan. Skolan övertog mathåll
ningen på lunchrasten och ansvaret
för vad det medförde i utebliven
samvaro och uppfostran till bords
skick hemma.
Och det var inte länge sedan de
allena saliggörande fritidssysselsätt
ningarna var ungdomsgårdar, klub
bar, föreningar. Det är inte något
fel på någondera delen som sådana.
Felet var, att alla dessa lärare och
ungdomsledare fick ö v e r t a ett
ansvar i stället för att man byggde
upp ett samarbete med den natur
liga föräldraauktoriteten.
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Den nya skolstyrelsen

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

Kommunalfullmäktiges val av ny
skolstyrelse för åren 1960—63 in
nebar inte någon större ”ommöble
ring”. Det blev dock tre nya leda
möter, som Skoltidningen här vill
presentera. De nya namnen är kom
ministern Knut Edmarker, doktor
innan Gudrun Eriksson och hem
mansägaren Hans Thurén.
Skolstyrelsens ordförande är fort
farande fabrikören Herry Borgquist och ny vice ordförande apo
tekaren Gösta Werner.
Lärarkåren har som ordinarie re
presentanter utsett folkskollärare
Tore Johansson, yrkesläraren Agnar
Liveröd och adjunkten Mårten Ohlsén.
Komminister Knut Edmarker.

Skolläkarnas fackrepresentant är
dr Stig Svensson.
Förste rektor Hj. Hedman är
fortfarande skolstyrelsens sekrete
rare.
Styrelsens terminsavgiftsnämnd för
yrkesskolan består av ledamöterna
E. Borg, S. Karlsson och G. Werner
med rektor som sekreterare.
Till beredningskommitté för ut
delning av kommunala stipendier
har valts rektor F. Backström, rek
tor Hj. Hedman och vice ordf. G.
Werner.
Styrelsen håller t.v. sina samman
träden varannan eller var tredje
onsdag.
Hj. H —n

Doktorinnan Gudrun Eriksson

N ytt!
Trolla med CONTACT
Stark, självhäftande dekorplast!

Inget kladd, inget dropp, inga
verktyg. Lämpligt till böcker, pap
perskorgar, bordsskivor, brickor,
kornischer m. m.
Finns i flera läckra färger och
mönster. Se våra skyltfönster!

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

Bilglas, Fönsterglas
Inramningar

Byggnadsfirma

ÅKE NILSON
Telefon 400 35

N ybyggnader
O m byggnader
R e p a r a tio n e r
Infordra offert!

Vårens nyheter i
mopeder o. cyklar
inkomna .

. .

V älkom m en in och
se de n y a , lä c k ra
fä rg e rn a och v ä lj
ut den m o d ell, som
p a s s a r Er b ä st!

X}> Monark — det mo
derna cykelmärket!
Xj> O b s! Vi ta r g ä rn a
Er g a m la c yk e l
e lle r m oped i
i utbyte.

ORSA
CYKEL & SPORT
Sven Olén — Tel. 402 81

Hemmansägare Hcns Thurén.
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Från skoltandläkarna-

För p å s k e n . . .
Bonader, löpare, påskägg,
kvcklingar, påskkort,
dekorationer.
Största sortering hos
O rsa Tobaks- & Pappershandel

Tel. 402 38

T A P E T E R slumpas!
Större poster av ut
gående mönster
varav en del
plasttapeter

FÄRGHANDEL

- ORSA

Tel. 401 55

Ett gott råd när det
gäller köp av

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

RADIO 5} BANDINSPELARE
Grammofonskivor kj- Service

Orsa Radio &TV
Tel. 401 50, 403 83
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vid folktandvården i O rsa har till Skoltidningen insänts följande artikel

I decembernumret av Orsa skol
tidning fanns en artikel om skoltandvården i Orsa införd. Eftersom
artikeln tycks vara skriven av en
helt oinitierad lekman, ber vi att
få komma med några klargörande
upplysningar.
Om artikelförfattaren hade upp
märksammat vår tandvårdsutställning hade han kunnat konstatera,
att karieskurvan under de senaste
20 åren stigit till mer än det dubb
la, varav följer, att även vår arbets
börda bara av denna orsak fördubb
lats. Vidare har vi från en av skol
styrelsens medlemmar för 15 år
sedan erhållit upplysningen, att an
talet skolbarn med defekta tänder
sedan den tiden ökat från 500 till
över 800. Utöver dessa 800 tillkom
mer dessutom omkring 400 icke
skolbarn med rätt till fri tandvård.
Detta höga antal barn skulle icke
vara omöjligt att hinna behandla
under 1 år, om intresse funnes hos
barnen och föräldrarna att efterleva
de anvisningar som ges, beträffan
de dels munhygienen dels mat- och
snaskvanor. Bevis på detta intresse,
eller rättare sagt brist på intresse,
fick vi i höstas vid den tandvårdsutställning, som vi med mycket ar
bete och omsorg anordnade. Till det
föredrag med filmförevisning som
hölls på kvällen, infann sig summa
4 av 2.200 kallade föräldrar. Före
draget inföll visserligen samtidigt
med Riksteaterns besök i Orsa, men
eftersom teatern rymmer 378 per
soner, visar en enkel räkneoperation
att publik hade funnits även för
vårt program. Följden av detta ringa
intresse (för vi ska väl inte kalla
det för okunnighet eller rent av slö
het) utläser vi dagligen i våra jour
naler, där 13— 14-åringar i genom
snitt har 20 ”hål”, men vi har även
hos denna kategori exempel på bå
de 50 och 60 ”hål”, som till stor
del kan tillskrivas rent slarv. Det
bör dock framhållas, att det finns
barn med välskötta munnar och
följaktligen små och få kariesangrepp. Dessa barn, deras föräldrar
och lärare ha vårt uppriktiga tack
för denna hjälp till underlättande
av vårt arbete.
Vad artikelförfattaren menar med
goda och dåliga resultat har vi inte
riktigt klart för oss, men vi vill

framhålla att vi inte tänker göra
avkall på att samvetsgrant utföra
vårt arbete för att få en ordentlig
grund, d.v.s. f u l l s t ä n d i g t sa
nera varje barn, som kommer under
vår behandling, och inte låta kvali
teten bli lidande för att kvantitativt
sett hinna med flera. Skall detta
kallas för ett dåligt resultat?
Orsa i februari 1960.
BÖ RJE o. SVEA RINDBORG
*
Då undertecknad är den ”oinitie
rade lekman”, som under ”Skolnytt” berörde skoltandvården i fö
regående nummer, vill jag med någ
ra rader kommentera ovanstående.
Det framgår väl tydligt, att det
enda jag påtalar är det förhållandet,
att barnen ej få tänderna omsedda
oftare än vartannat år. Och det
måste väl fortfarande anses önsk
värt? Vi har tidigare (år 1950) haft
eftersläpning pl 2— 3 år, och efter
uppvaktningar hos landstingsdirek
tören, sammanträden med tandvårdsinspektören m.m. fick vi då
ett tredje operationsrum i Orsa och
andra förbättringar, så att efter
släpningen kunde hämtas in. Även
då framhölls, att eftersläpningen
till stor del berodde på den ovan
ligt stora kariesfrekvensen. Skol
styrelsen tvingades därför att in
föra snaskförbud i skolorna, så att
barnens tänder åtminstone under
tiden i skolan skulle slippa påver
kan av sötsaker. Alla föräldrar vet
nog om detta snaskförbud. Men
man kan inte påstå att alla inser
dess betydelse. Trots uppmaningar
att ej låta barnen ha pengar och
snask med till skolan, har många
barn både pengar och snask (och ci
garretter). Vore det kanske en lös
ning att avstänga de barn, som bry
ter mot snaskförbudet, från den fria
tandvården? Eller vad ska man
göra?
Med mina rader ville jag alltså
inte på något sätt kritisera tandlä
karnas arbete. Det kan jag inte be
döma på minsta vis. Men jag tror,
att både nuvarande och tidigare
tandläkare gör och gjort ett mycket
gott arbete. Och jag vet, att flera
av dem tidsmässigt gjort mera, än
vad de behövt.

ORSA SKOLTIDNING

CYKLAR » MOPEDER

Skolskidtävlingen

av ledande märken.
Körkortsfria Scooter —

sensationellt lågt pris.

Årets skidtävling för skolorna i
Kyrkbyn, Digerberget, Hansjö och
Stackmora hölls den 26 februari i
Digerbergets skola. Lite gråkallt på
morgonen men sol på middagen.

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Resultat:
Klass 7
Stafett 5X 1,5 km:
1. Kyrkbyn lag 1 ..................
2. Hansjö lag 1 ...................
3. Digerberget lag ' 1 ..............

34.03
35.44
35.50

Bästa sträcktider:
1 . Bo Svedin, K y ................
2. Conny Sundberg, Ha . . . .

5.50
5.52

1. Lena Berg, K y ...................
2. Anita Nääs, Ky ...............

7.45
7.51

Klass 6
2,5 km:
1. Torbjörn Masser, KyA . .
2. Bertil Karlsson, KyB . . . .
3. Per-Olof Arvidsson, Di . .
1.
1.
3.

Sticka i bouclé till våren!
Vi har stor sortering i alla
moderna färger.
I klänningar och hattar finns
mycket att välja på.

K. 1. Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Funderar Ni på en
mjuk matta till våren?

13.50
14.09
14.15

Ingela Hedberg, KyB . . . . 15.56
Solweig Nilsson, Sm . . . . 15.56
Inger Johansson, KyB . . 16.25
Lagpriset: Kyrkbyn B . . 1.17.16

Gör då ett besök hos oss!

MÖBE L T J Ä NS T
Barkgatan 3 — Tel. 410 35

Klass 5
2.5 km:
1. Sune Fyhr, D i ....................
2. Leif Lundberg, H a ...........
3. Leif Källman, K y B ...........

14.19
14.21
14.27

1. Annemor Bölling, KyB . .
2. Annika Andersson, Di . .
3. Anna-Lisa Jågas, Ha . . . .

15.28
16.18
17.02

Lagpriset: Digerberget . . 1.18.21

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

Gust. Helgeson
Orsa, tel. 408 05

Klass 4
1.5 km:

Om jag skulle kritisera något, så
är det vissa detaljer i ”systemet”.
Varför ska barntandvården betalas
sämre än annan tandvård? Borde
det inte vara tvärtom? Och de
långa tiderna, då kliniken står utan
läkare! Är detta nödvändigt? Borde
inte
folktandvårdens
utbyggnad
bromsas, så att inte en massa kli
niker inrättas, vilka sedan får stå
obemannade? Den ”oinitierade lek
mannen” kan inte komma ifrån frå
gor som dessa.
HJ. HEDMAN

1. Leif Rähs, KyA ...............
2. Bo Andersson, Di ...........
3. Erik Sundström, Sm . . . .

7.10
7.27
7.28

FIAT

1 . Lena Ångman, K y A ......
2. Karin Knutsby, Ha . . . .
3. Marianne Fors, S m ...........

7.58
8.01
8.08

FIAT har rätt bil — till rätt pris
— för varje ändamål.

Lagpriset: Digerberget . .

39.07

Klass 3
1,5 km:

ett b ä ttre bilköp

Begär demonstration!

T V -R A D IO -S E R V IC E

1. Roland Hammarbäck, Ha
2. Erik Arvidsson, D i ...........
3. Jan-Erik Skarp, Sm . . . .

7.37
7.52
7.53

Conserton - Körting - L. L. - Pye

1. Lill östlund, Di ...............
2. Ingalill Thalén, KyB . . . .
3. Lena Lindqvist, KyB . . . .

8.22
8.30
8.38

Firma Bengt Källdahl

Lagpriset: Digerberget . .

41.17

Tel. 402 03, O rsa
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Stipendiefondens
hederslista
Om man bläddrar i Skoltidning
ens årgångar för tiden 1934— 1944
hittar man ofta ovanstående rubrik.
Intresset för studier per korrespon
dens var då stort. Många sökte och
fick stipendier från tidningens sti
pendiefond, och många kurser —
om också inte alla — fullbordades.
Och den, som var färdig med sin
kurs, fick sitt namn i tidningen på
”hederslistan”.
Det måste nog sägas, att intresset
för
korrespondensstudier
sedan
sjunkit något. Och vad sämre är:
det har blivit flera, som avbrutit
sina studier, innan kurserna blivit
färdiga. Somliga har kommit så
långt, att endast ett eller två brev
återstår. Men så har de gett upp.
Dess bättre har vi även de senaste
åren haft en del verkligt intresse
rade och uthålliga elever, som arbe
tat och arbetar på sina kurser med
flit och energi.
När undertecknad nu på nytt ut
setts som studieledare för fondens
stipendiater (jag hade detta uppdrag
också åren 1933— 1936, fondens
första år), vill jag återuppliva he
derslistan. Den var senast synlig i
Skoltidningen för 5 år sedan. Då
anmäldes den 88:e färdiga kursen.
Egentligen var detta den 89:e, då
en kurs blivit överhoppad år 1937.
Och här kommer nu en lista på
dem, som fullbordat ytterligare
kurser:
Den nittionde: Olof Knuts, Vångsgärde, Algebra II

Klass 7 i Hansjö
Övre raden fr. v.: Stig Svalas, Lennart Hansson, Gunnar Andersson, Jan-Erik
Staffas, Tommy Skoglund, Bernt Svalas, Bengt Kvarnström, Nils Norman, Conny
Sundberg. Lär. Rune Mängs.
Mellersta raden fr. v.: Vivi-Anne Ersson, Ellinor Matsson, Siv Sigra, Anna-Lisa
Strömqvist, Bengt Kallman, Jan Hudin, Anders Lovar, Egon Hammare.
Nedre raden fr. v.: Vanja Bruhn, Birgitta Sellberg, Ann-Margret Hampus, Gun-Marie
Öberg, Inga Eriksson, Eva Spännar, Aina Björck , Lisbeth Wilhelmsson.
Ej med på kortet: Göran Rudell.

Den nittiofemte: Astrid Lind, Lind
änget, Folkhögskolekurs
Den nittiosjätte: Arne Pettersson,
Folkhögskolekurs
Den nittiosjunde: May Agneryd,
Kyrkbyn, Folkhögskolekurs
Den nittioåttonde: Irene Lund,
Hansjö, Folkhögskolekurs
Den nittionionde: Gunnar Holm
berg, Hansjö, Praktisk matematik
Just nu arbetar 11 elever med si
na kurser. Av dessa sysslar 6 med
matematik, 2 med textning, 1 med
plåtslageri (materiallära), 1 med
djurvård och 1 med engelska.
H j. H—n

Den nittioförsta: Hans Rehn, Lisselhed, Algebra I
Den nittioandra: Ulla Mårten, Skattungbyn, Grundkurs i svenska

Hela tvätten

Den nittiotredje: Åke Bengtars,
Lindänget, Rättskrivning

HOOVERM ATIC

Den nittiofjärde: Ingemar Tegmyr,
T raktorreparationer

Påskhandla och
proviantera för fjäll
färden hos oss!

BROBERG ORSA AB
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klar fortare med

Ändrade stadgar
har beslutats för Skoltidningens sti
pendiefond. Den viktigaste nyheten
är att stipendiat själv skall bidraga
med minst 25 °/o av kursavgiften.
Vidare utbetalas stipendiebeloppet i
princip först sedan kursen gjorts
färdig. Om en elev önskar ta en
kurs på avbetalning, utbetalas av sti
pendiebeloppet, om så är nödvän
digt, så mycket som behövs till av
betalningarna fr.o.m. andra avbetal
ningen, dock endast under villkor
att studierna bedrives i takt med av
betalningarna och inom ramen för
beslutat belopp.
Det är alltså en liten skärpning
i jämförelse med tidigare bestäm
melser. Men detta har ansetts nöd
vändigt för att de verkligt studieintresserade ska kunna hjälpas och
okynnesanmälningar försvinna.

Sj- Tvättmaskinen som klarar
av mer tvätt på kortare
tid och med mindre
arbete.
Sj-

Begär demonstration!

Hj. H —n

För modem hårvård
a n lita

Aktiebolaget
ERLANDSSONS Elektriska
Orsa, tel. 412 55, 413 55

Nya Damfriseringen
Tel. 404 53

ORSA SKOLTIDNING

1904 års

konfirmander

i Orsa

Dåvarande komminister, Ludvig
Karlsson, har samlat flickorna vid
En sommardag . . .

Forts, från sid. 2.

Mot slutet av blåsningen bortren
sades den malm, som halvsmält satt
vid väggarna och lades mitt i ug
nen, där den fick smälta ner. Man
blåste nu sakta, tills kolet blev upp
bränt, varefter man med en järn
krok vände den erhållna järnsmäl
tan, som sedan togs upp med tången.
Den lades på en stor sten, bultades
med slägga och klövs med hjälp av
slägga och yxmejsel nästan helt
igenom. Blästan rensades sedan från
kolstybb och slagg. Ny ved restes
in och ny sättning företogs o.s.v. på
sätt som förut skett.
Klyvningen av järnsmältan sked
de såsom nämnts ej helt igenom,
utan de två halvorna fick hänga
samman, vilket gav smältan ett ka
rakteristiskt utseende.
Det framställda järnet var dock
av mycket ojämn beskaffenhet och
ej lämpligt att omedelbart använ
das. Man företog därför en om
smältning av detsamma.
Ur härden upptogs all slagg och
så mycket kolstybb, att en 1 tum

årets konfirmation utanför Orsa
kyrka. Men vilka äro flickorna? Den
som kan ge namnet på de flesta flic
korna får en femma av bildarkivet.

Kan Ni låna bildarkivet andra
gamla konfirmandkort för repro
duktion så är jag mycket tacksam.
Eric Borgert

djup grop bildades under forman.
Djupare fick den ej bli enär blasten
måste kunna nå järnet, som låg i
fördjupningen. Det skulle kylas, ty
annars blev det stål i stället för
järn.
Fördjupningen gjordes 11— 12
tum från forman och 10 tum bred.

Bottnen packades väl, plant och
jämnt, så att den ej lutade åt nå
got håll. Bälgröret till forman mås
te ligga så, att blasten gick rakt
fram och icke uppåt, nedåt eller åt
sidorna. Härden fylldes sedan med
kol och när dessa voro väl tända,
lades en järnsmälta på kolen. Så
snart smältan blivit så het att den
kastade gnistor, togs den med tång
och hölls tätt över luftströmmen.
Den smälte då och droppade ner i
härden. Under det järnet smälte
ströddes torr sand samt finkrossad
smidesslagg på elden. Den slagg, som
faller av järnet, då det upptages ur
blasten eller fås när järnet klyves,
är bäst tjänlig härtill. Smältan i här
den rann ut och antog flat form. Ju
flatare den blir, ju bättre blir järnet.

M y r jä r n s s m ä l t a

Myrmalmsugn

Den togs sedan upp med tången,
hölls på kant mot en stor sten och
höggs i lämpliga stycken.
Järnet var färdigt.
Nu ropade emellertid AGDERS
JÖNS: — Far, vi måste ha stål, alla
yxor är så mjuka.
Forts, å sid. 15.
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och nu ska jag ta en titt ditin och
se efterkom det är så. Jodå, mycket
riktigt. Där satt en och bet sönder
sin linjal. En annan satt och ritade.
Två andra hade ett privatsamtal.
Någon läste på en fusklapp. Så tänk
te jag: Jag tar mig en titt på poj
ken där nere vid väggen och ser
vad han gör för något. Jo, se där!
Var det inte det jag såg där upp
ifrån. Han satt och . . . Ja, vad tror
ni han gjorde? Han hörde på och
bråkade inte alls med någonting,
som kanske ni trodde.

N ä r vi sitta

Måntro om jag törs ta en titt
bort till magistern och se efter vad
han har för sig? Jag kröp osedd än
da fram till katedern. Vidare upp
för magisterns ben och ner i byx
fickan. Där satt jag och hörde på
en lång stund, ända tills magistern
skulle ta upp en nyckel ur fickan.
Då vart det värre, må ni tro. Jag

i vår bän k . . .
Ni får bra betalt
för de extra stegen . . .
Billigaste priserna hos

SKOLMUSEN
En dag dl jag satt i skolbänken
tittade jag upp i hålet, där fläkten
sitter. Då fick jag se en liten mus
som satt där och kikade ner. Vi
hade geografi den timmen. Jag bru
kar vara intresserad av geografi,
men nu blev jag genast intresserad
av musen och glömde alldeles bort
geografin. Jag satt och drömde och
inbillade mig att jag var den där
musen. Så här tänkte jag:
I dag ska jag gå till Digerber
gets skola, klass fem. Jag har hört
att barnen där är väldigt bråkiga

Elektrolux-Nytt
Frys- och kylskåp
Hushållsassistent
^ Tvättmaskiner

Mora-Orsa Elektr. AB
Orsa, tel. 401 92
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HAGLU ND S
Älvgatan 4 (vid Strandvillan)
Tel. 402 58

Klippningen
är frisyrens A och O.

ANNIES Damfrisering
Orsa, tel. 410 80

Billiga
musikinstrument
S trä n g a r och tillb eh ö r
H em slöjd

Påskartiklar

:En liten p åskresa av
ig
n
ck
e
T

Lill Östlund, klass 3

kände hur handen kom närmare och
närmare och till slut var den ända
inpå mej. Just när magistern skulle
ta nyckeln, kände han att någon
kröp där nere i fickan. Han skrek
till men lugnade sig snart. Sedan
han hämtat sig, tog han upp mej ur
fickan och sade: ”Nej men se, en
mus. Så roligt! Tycker ni inte att
den ska stanna hos oss, barn?” ”Jo!”
ropade barnen. Det ska vi nog bli
två om, tänkte jag och bet till ma
gistern, så han skrek ”Aaaaj” så
högt, att jag måste hålla för öronen.
Fortare än kvickt kilade jag upp i
hålet och kvickt hem. Det var ett
äventyr det.
NILS-ERIK GÖTHE,
Klass 5

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

finner Ni i god sorte
ring hos

Musik & Hemslöjd

Wiborgs Möbler

G. Klockar
Tel. 403 20, Orsa

Telefon 413 96

Bilsadelmakeri - Omstoppningar
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MINA UNDULATER

VARFÖR JAG VALDE ATT BLI
BILMEKANIKER
I hela mitt liv har jag varit in
tresserad av bilar, från det jag kun
de hålla i en leksaksbil till nu, då
jag börjat yrkesskolan. I unga år
höll jag jämt på att experimentera
med leksaksbilar, byggde primitiva
”grävskopor” och ”racerbilar”.
När jag blev bortemot 12— 13 är
köpte pappa en flygmaskin med
glödstiftsmotor på. Den var jag
mycket intresserad av och mixtra
de och for och fick på så sätt en
grundlig inblick i hur två-taktsmotorn arbetar. Några år innan jag
började på den här skolan, hade jag
lärt mig köra pappas bilar. Sedan
har jag varje lördag tvättat och
smörjt dem. Vidare har jag och
några grabbar i 4H-klubben en
traktorkurs förra vintern. Då var vi
samlade i bystugan varje tisdag och
pluggade motorer. Det var då, som
jag på allvar fick upp ögonen för
bilmekaniker-yrket. Så har jag ock
så följt pappa på en hel del olika
verkstäder och blivit mycket intres
serad av bilmekanikerlinjen, och
därför valde jag den.
BERTIL TYSK

vGudmund Jannissa, klass 2
:a
ig
n
ck
e
T

i dag. Solen skiner, och det är så
vackert.”
Lena blev genast klarvaken, och
det dröjde inte länge, förrän hon
var ute på gården. Hon hade dag
boken med sig, och i den skrev hon:
Kära dagbok.
I dag är det valborgsmässoafton.
Jag sitter nu på en trälåda bakom
gamla verkstaden.
I ett körsbärsträd bredvid mig sit
ter talgoxen och kvittrar. På mar
ken tittar en och annan tussilago
upp. En liten bäck porlar. En fluga
surrar omkring. Det märks att det
är vår.
— I kväll har vi varit uppe i
Stackmora för att tända kasen. När
jag stod där och såg in i elden gled
mina tankar till Guds kärlek. När

VÅRDAG
En mild bris sveper in i Lenas
rum. Lena sitter vid skrivbordet
och funderar. Ingen har ännu gått
upp, ty klockan är bara halv sju.
Lena tänker på gårdagen. Den
började, som vanligt, med att pappa
väckte Lena, med orden: ”Lena,
vakna. Klockan är sju.” Så tilläde
han: ”Var ute så länge som möjligt

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos
o

Abergs
Slakteri

AB,

Orsa

Omega
^ Zenith
Certina

Påskliljor 4 Tulpaner >1 Narcisser

b lir Er son i en m odern, e le g a n t kostym
mjuk a x e llin je och byxor m ed den rätta
v id d e n

Om han v ä lje r en g rå k o s

tym, b lir den m ycket a n v ä n d b a r län g re

Vackra Cinerarior, Azaleor

Strålande fina färger - Blomman
som skapar vårglädje.

fram 3$. P rislä g e n 129:— , 156:— , 163:— .
V älkom m en till ett a v g ö ra n d e v a l hos

RICH. THORBY
Tel. 400 90

pastor Persson läste bibelordet ur
Joh. 3: 16, log jag. ”Ty så älskade
Gud världen att han utgav sin en
födde Son, på det att var och en
som tror på honom skall icke förgås
utan hava evigt liv.” Det stämde ju
precis in på mina tankar.
SI småningom slocknade elden
och vi åkte hem.
Plötsligt vaknar Lena upp ur sina
tankar. Klockan är redan nio, och
hon måste äta frukost. Hon reser
sig från stolen och går ut ur rum
met.
LISBETH BORGQUIST,
Klass 6 A

Vackra färgsprakande blommor
Välklädd för den stora dagen . . .
— e n ra d ig m ed tre kn ap p ar, sm a la sla g ,

^ Tissot

ANN-CATHRINE FLYHMAN,
Klass 3

Till Påsk!

Armbandsur
Auktoriserad försäljare för:

Jag fick två undulater i julklapp,
när jag gick i första klassen. Nu
skall jag berätta om, hur två fåglar
kan bli sju, hur sju kan bli fem,
hur fem kan bli tre, och tre kan
bli noll fåglar.
Mina två undulater var honor.
De hette Mia och Fia. Två undulathannar, som hette Jocke och Nicke,
skulle bo hos oss några veckor. Mia
lade fem ägg. Fia lade många fler
ägg. Mia fick fem ungar, men Fia
fick inte en enda unge. Hon lade
ägg, tills hon dog. Det dröjde så
där en månad ungefär.
En utav Mias ungar blev ihjälklämd. Det var förstås den minsta.
I somras gav jag bort två fåglar,
som inte hade något namn.
Jag hade tre fåglar kvar då, men
före jul så sålde jag Mia, Pelle och
Mirjam.
Jag har inga undulater kvar nu.

Ring e lle r gör ett b esö k!

Levenius
_

_

Ic le “ v U

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Blomsterhandel &

Handelsträdgård, telefon 400 92
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EN VINTERDAG

EN LOVDAG

Svarten stod i stallet och skrapa
de med hoven i golvet. Brunte som
stod bredvid honom gnäggade svagt.
Brunte skulle till skogen i dag.
Svarten skulle också följa med, men
eftersom Svarten var en ridhäst
skulle inte han dra något vedlass.
Nu kom deras husbonde ut. Bakom
honom stod Kalle, som nyss fyllt
elva år. Kalles far gick fram till
Svarten och trädde försiktigt grimman på honom. När Svarten var
färdigbetslad, skulle han ledas ut.
Kalle ville leda ut Svarten, men
hans far sade:,”Svarten ser elak ut.
Bäst jag tar ut honom. Ta Brunte
du.” Men när de hade kommit ut,
reste Svarten sig på bakbenen. Efter
en timme kom de till skogen. Brun
te började dra vedlasset. Svarten var
i en hage. Han pulsade i snön och
gnäggade ibland. När han såg Brun
te, Kalle och Kalles far blev Svarten
ond och gick bakåt och tog sats.
Han galopperade framåt i rasande
fart, och tog så ett hopp och så
var han över det en och en halv
meter höga stängslet. Kalle skrek:
”Titta far! Svarten hoppar över
stängslet.” Far sade: ”Nu måste vi
ta en bil, som kör hem dig och
Svarten. För Svarten är så elak, att
han sparkar oss annars.”

Måndagen den 1 februari hade vi
vår första lovdag på vårterminen.
På måndagsmorgonen tyckte jag
att det var så skönt, för vi hade
lov. Jag låg till tio. Sedan klädde
jag på mig, och gick ner och åt sur
mjölk. När vi ätit gick Ove, Leif
och jag ner och åkte skridskor. Nere
på skridskobanan lekte vi Vasa. Se
dan kom Leif Källman. Han åkte
skidor. Då hämtade vi våra skidor
och så åkte vi iväg alla fyra. Vi
åkte ner till ån, för där finns det
bra backar. Vi röjde också backar.
Sedan skulle vi åka till skjutbanebacken, men innan vi kom dit såg
vi minkspår. Vi följde spåren men
vi kom aldrig på minken. När vi
kom hem från skidturen, var kloc
kan redan halv fyra. Vi åkte skrid
skor igen, tills klockan var halv
åtta. Sedan såg vi på TV hela kväl
len.
CONNY KLOCKAR,
Klass 3

KARIN SVENSSON,
Klass 4

NÄR MORFAR VAR LITEN
En gång då morfar var liten var
han och hans store bror ute på
deras brygga.
Då morfar kom ner på bryggan
fick han se några kabbelekor. Mor
far tyckte om kabbelekor. Han boc
kade sig för att ta dem. Just då
plumsade morfar i. ”Hjälp”, skrek
morfar. Hans store bror drog upp
honom. Och sen fick han gå hem
och få torra kläder.
GUNNAR SÄBBEN,
Klass 2

H a n s Peterson
Studebuker
Peugeot
O
Älvgatan 62

M ora, tel. 1 0 0 0 0
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vSören Lenner, klass 4
:a
ig
n
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PÄ MORMORS TID
Mormor hade varit i fäboden
över sommaren. När hösten nalka
des, brukade hon fara hem, för man
skulle skära säden och tröska den.
Sen skulle man ta upp potatis. När
höstsysslorna var över, for man till
fäboden igen för att göra slut på
fodret som fanns kvar där.
För omkring femti år sen var
min mormor Blecko-Kerstin i fä
boden över jul. Vid höstflyttningen
följde många familjer med. Då blev
det nästan tomt nere i bygden och
husen var tillbommade. De sjuka
följde också med. Det var väl den-

Vägen till körkortet
bäst

genom

Nymans Bilskola
Tel. 406 85, Orsa
Teori tisdagar och torsdagar kl 19
Lokal: Brobergs Affiir, 1 tr.

Harry Bomans Plåtslageri
Järnvägsgatan, Orsa
Tel. 404 65
Utför alla slag av plåtslageriar
beten efter humana prisberäk
ningar.

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

Motortjänst
Cykel-& Rep.-verkstad Tel. 40711

na sed, som gjorde att det inte så
sällan inträffade, att folk dog på
vägen till fäboden. Om någon hade
dött efter vägen, gjorde man en
offerstack av grenar. Alla som åkte
förbi offerstacken skulle lägga på
en gren. Det var inte många, som
hade lust att fuska med att lägga
på en gren, för man kände vördnad
för offerstacken.
Mormor minns, när hon var ung.
En man dog på väg till fäboden.
Han hette Grumpers-Samild. Han
fick ”börda” och dog på vägen till
Grunuberg. ”Börda” uppkom om
man åt olämplig föda, och då hän
de det ofta att folk dog. Om man
hade ”börda” lade man en nyckel
på magen. För somliga gick det över
med den behandlingen.
Efter vägen till Äskåsen finns det
många offerstackar, och de gamla
kan säkert peka ut någon offer
stack.
PER-OLOV ARVIDSSON,
Klass 6

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

Strands Pensionat
Skattungbyn Tel. 510 51

ORSA SKOLTIDNING

DE SKUMMA TYPERNA!

AMERIKABREV
Ironia den 2/12 -59
Nu ska jag försöka skriva några
rader. Jag har börjat skriva många
brev men de har inte blivit klara.
Jag ska börja berätta lite grann
från båten. Den 30 oktober 1959
avgick båten från Göteborgs hamn.
Den 31 oktober var vi i Tyskland.
Det var lugnt på Atlanten ända tills
vi kom utanför Shetlandsöarna den
3 november. Då började det storma
någonting hemskt. 35 sekundmeter
är storm och vi hade 45 sekundme
ter. Det var orkan. Den 8 november
var i Halifax. I Halifax fick man gå
av båten 2 timmar. Det gjorde vi.
Vi gick och tittade i affärerna och
på staden. Det var skönt att känna
fast mark under fotterna efter den
långa båtresan.
Den 9 november var vi i New
Tork. Man skulle gå i land klockan
8.00, men klockan blev 10.30 innan
vi fick gå i land. När vi kom i land
måste vi tulla alla väskorna och lå
dorna vi hade, och så förstås vår
Amazon. Vi blev inte klara förrän
klockan blev 12.00. Men det gjorde
ingenting, att vi blev så sena, för
vår kusin Allan skulle inte vara ne
re vid kajen med sin lastbil, som
han skulle ta alla väskorna och lå
dorna med, förrän klockan 12.00, så
det gick bra.
När vi kom in till New York var
vi nästan beredda att ta in på ett
hotell. Men det behövde vi inte,
för en bekant till oss hade talat
med pappas chef, så vi fick bo i
modellhuset som pappa bodde i när
han var här i somras. Det är ju tur
att det har gått så bra för oss.
När vi åkte från New York åk
te vi igenom en tunnel, som det tog
5 minuter att åka igenom. I tun
neln sitter det glasskåp på sidorna
och i glasskåpen står det poliser.
En vecka efter det att vi hade
kommit hit fick vi börja skolan.
Varje morgon får jag och Christina
åka skolbuss till skolan. När vi
kommer till skolan ropar fröken

:Påskbestyr av
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Conny Hanser, klass 6

upp oss, då får man säga ”here”,
jag tycker det låter så dumt när
jag säger det. Efter det läser en av
eleverna ett stycke ur bibeln. Sedan
läser alla Fader vår på engelska. Se
dan lägger alla eleverna högra han
den på hjärtat och tittar upp mot
flaggan, som finns i varje klassrum,
och säger någonting, som jag inte
förstår.
I skolan jag går i får man inte
en rast på hela dagen, så när sko-

v arfö r ta ” näst bästa”
- n ä r Ni kan få
DET BÄSTA från LANIt

D ET BASTA FRÅN LAlsll FÅR NI HOS

Carl A. Pettersson
ORSA

Sällskapsresor
med nya bekväma bussar för
längre och kortare turer.

Strands Busstrafik
Tel. 510 51
Rekommenderas

c La ck

En dag var Kristina, Monika,
Margareta och Lena uti skogen och
lekte. Plötsligt hörde de att en bil
kom och stannade. Då skyndade
barnen att gömma sig, för de tyckte
att det verkade skumt. Det var två
karlar i bilen. En av dem hade en
spade, den andra hade en resväska
full av diamanter. Det stod ett träd
med ett märke i där. Där började de
att gräva ned dyrbarheterna. Sedan
for de igen. Då vågade barnen sig
fram. Sedan gick barnen till polisen
och talade om vad de sett. Och tack
vare flickornas berättelse fick poli
sen fatt i bovarna.
NINA HEDSTRÖM,
Klass 3
lan är slut har jag ont i huvudet.
Skolan heter Randolph Township
School. Flickorna får inte ha lång
byxor på sig i skolan. Det tycker
mamma är bra. De är hjälpsamma
i skolan.
Min fröken heter Mrs. Hurley.
Hon är snäll. Varje dag vi går i
skolan är flaggan hissad på skolgår
den.
I varje klassrum har de ett ak
varium med guldfiskar.
Jag har hört, att ni ska ha så
mycket snö i Sverige. Här har vi
inte någon snö alls, fastän det är i
början av december. Det är skönt
att slippa skotta snö, som jag för
står att ni gör. Men trots allt sak
nar man den vita snön.
Pappa får köra på sitt svenska
körkort och de svenska plåtarna i
60 dagar. Ni må tro att folk tittar
på vår bil.
Som ni har hört så är svenskarna
före i allting i skolan. Det som vi
gjorde förra året, håller de på med
nu. Så det är lätt för mig.
Ibland längtar man hem till Sve
rige, till alla kamraterna. Men man
får väl leva på minnena.
MARGARETA STRÖMBLAD,
Randolph Township School,
U.S.A.

Allt för
påskbordet!

RAK- & F R I S É R S A L O N G

Lundblads Eftr.

Rekommenderas!

Tel. 402 25
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ALLT för Påskbordet
finner Ni hos

ERIKSSONS LIVS
Tel. 402 33

För god H Å R V Å R D
anlita

Liljas Damfrisering
Tel. 403 06

Glad Påsk
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Tel. 440 02
Holen

NÄR TROLLBARNEN ÅKTE
SKIDOR
Det var en vacker januaridag. So
len sken, och snön låg så vit och fin.
Men inne i ”Stora trollberget” var
det inte roligt. Där satt alla de sju
barnen, Rufsi, Trulle, Milli, Dumpe,
Burre, Krax och Mirre. Alla hade
så tråkigt. De satt och hängde och
frågade varandra: ”Vad ska vi göra
idag?” Till slut kom Dumpe på nå
got: ”Vi kan ju fråga mor”, sade
han. De gick ut i köket och fråga
de: ”Ja, inte vet jag”, sade hon
tänkande. ”Jo, nu kom jag på nå’t.
Ni kan ju fara ut och åka skidor.”
Det var barnen genast med på. De
gick ut och letade och hittade till
slut några brädlappar. Sen tog de
några snören och band fast dem i
skidorna, så de satt fast.
Sen började de åka. Uppför bac
kar och nerför backar. Först vart
det lite gräl mellan Trulle och Milli:
”Du åker för sakta”, sade Milli.
”Det gör jag inte alls det, för det
beror på Rufsi, så det så”, sade
Trulle. ”Ja, du får åka först då, om
du tycker att det är roligt”, sade
Rufsi och svängde med svansen. Det
gjorde Milli, men det var rätt drygt
att göra upp spår, så hon åkte till
baka och ställde sig efter Trulle.
När de hade åkt en stund, märk-

Vårnyheterna
börja nu inkomma!

Albert Andersson
Tel. 400 04
:På skridskobanan av
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Guje Lenner, klass 5

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!

NY

Nils Klockar — Orsa, tel. 406 94
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En dag satt jag i mitt laborato
rium och tänkte på vad jag skulle
uppfinna. Plötsligt fick jag en idé.
Om man skulle uppfinna en robot
som uträttar ärenden.
En månad hade gått, och nu hade
jag roboten klar. Nu skall jag prö
va den, sade jag. Jag tryckte på en
knapp och sade åt roboten att han
skulle slå en spik i väggen. Men
det skulle jag inte ha sagt, för han
drämde till spiken, så att hela väg
gen rasade. Då blev jag ond och sa,
att han kunde springa åt Hälsing
land. Och han satte upp en sådan
fart, att jag åkte baklänges av luft
trycket. En stund senare fick jag
telefon från Hälsingland.
GÖRAN ROSENKVIST,
Klass 7

te Rufsi, att Mirre var borta. Och
hon som hade lovat att hålla reda
på de minsta, tänkte hon. Hon sa
de åt alla, att de skulle ut och leta
efter honom. Rufsi letade och le
tade men hittade ingen. Snart hade
det blivit mörkt, och trollbarnen
åkte hem. Men det kändes lite
konstigt för Rufsi att inte ha med
sig Mirre. När de lite senare kom
hem och öppnade dörren till ber
get, såg de, att Mirre satt på golvet
och lekte. Då sprang Rufsi fram till
Mirre och frågade, vad hon hade
gjort. Och då talade Mirre om, att
hon hade tappat en skida, och då
hade hon vänt.
Sen dess åkte bara Rufsi och
Trulle ut på skidor.
BIRGITTA TÖRNKVIST,
Klass 4

För vårbalen. . .
^ Parfymer
^ Toalettartiklar
Bijouterier
^

m .

m .

hos

ORGEL

FilipS

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

F :a Piano-N isse

MITT LIV SOM UPPFINNARE

Skinn-

och

pälsvaror

Orsa, tel. 403 88

AB Orsa
Parfym- & Sjukvårdsaffär
Tel. 410 40 Orsa

ORSA SKOLTIDNING

BYGGNADSSNICKERIER

F R E L I N S KONDITORI

Inredningar, trappor m. m.

Telefon 400 27

•

Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Kallholsfors Snickerifabrik

•

Värme-, Vatten-,

•

Avloppsledningar

Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri
Tapetserareverkstad
Tel. 401 64

utföres av

DICK HANSSON. ORSA
Telefon 400 94

vChristina Hassis, klass 3
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En sommardag . . .

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
REKOM M ENDERAS!
Tel. 440 01

Forts. fr. sid. 9.

— Ja, vi få väl försöka medan
blästan är varm, svarade fadern.
Härdens botten gjordes nu två
tum djupare, så att blasten ej skul
le komma åt det smälta stålet, och
så fylldes blästan med ett tjockt la
ger träkol och starkaste bläst på
drogs.
Ovanpå de brinnande kolen lades
en fyrkantig järnstång. När den bli
vit tillräckligt varm, greps den med
en tång och hölls strax ovan blasten
framför forman men dock så högt,
att blasten icke berörde den direkt.
Järnet smälte, droppade ner och
upptog vid beröringen med de glö
dande kolen en för dess omvandling
till stål erforderlig mängd kol.
Under smältningen påströddes
sand, varav erhölls en slagg, som lä
de sig skyddande över stålet, som
samlat sig på bottnen.
När smältningen var slut, tog
man upp det erhållna stålet och utsmidde det under hammare, varvid
stor försiktighet iakttogs.
Slutligen högg man upp det i
smala strimlor för ytterligare be
arbetning.
Och så var en dryg arbetsdag till
ända och var och en drog hemåt
från myggsvärmar och arbete till
nytt arbete hemma.
Näset-Orsa 12/1 1960.
P. NORDQUIST

GUMMIverkstad
•
•
•
•

Bilringar
Batterier
Bensin
Oljor
Orsa
Ringcentral

A lf Andersson

Tel. 403 55

Namnen på alla de uppträdande
är hämtade ur Orsa församlings
äldsta husförhörslängd.
Pott är ett gammalt rymdmått
= 0,9661 1.
Famn är ett längdmått
= 1,7814 m.
Aln är ett längdmått
= 0,5938 m.

Möbler och madrasser omstop
pas. — Nya madrasser och
markiser på beställning.
Billiga priser!

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantmannagården}
Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk
Auktoriserad försäljare för
Masonite, Wallboard och
Plywood
BEGRAVNINGSBYRÅ

ENA SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
OLJONSBYN - Tel. 403 46
REKOMMENDERAS!
Glas, Porslin, Specerier och
Manufaktur

_

Märket garanterar
bästa arbetet för

Värme - Vatten - Avlopp
ERIK WESSTRUM
Rörledningsfirma - ORSA
Tel. 401 19 — 40519
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Skolnytt
Dåliga tak
är det på flera av de gamla skolor
na. I regel är det gammal plåt. Och
underlaget är så svagt dimensione
rat, att tegeltak ej kan komma i
fråga utan mycket kostsamma för
stärkningar av takstolarna. Skolsty
relsen har därför beslutat att våren
1960 som ett försök belägga skoltaket i Nederberga med eternit.
Kungl. Maj:t
har medgivit inrättandet av två or
dinarie slöjdlärartjänster i Kyrkbyn,
en i trä- och metallslöjd och en i
textilslöjd. Båda tjänsterna har nu
varit ledigförklarade. Den manliga
tjänsten söktes av 5 lärare, men
ingen ville ha den kvinnliga tjäns
ten. Det är nämligen mycket smått
om utbildade handarbetslärarinnor.
Den manliga tjänsten tillsättes av
länsskolnämnden längre fram under
våren.
Förslag till ny organisationsplan
för kommunens skolväsen har in
givits till länsskolnämnden.
Lärarinnan i Trunna,
fru Karin Hessel, är tjänstledig
fr.o.m. 1 febr. till vårterminens slut.
Vikarie är ex. småskollärarinnan fru
Vera Hamrin.
Rektorstjänsten vid samrealskolan
Den 18 dec. 1959 utnämndes rek
tor Landin helt oväntat och utan
ansökan till rektor vid läroverket i
Bollnäs. Skolstyrelsen kom därvid i
en mycket besvärlig situation. Ad
junkten Filip Backström lät dock
övertala sig att som vikarie uppe
hålla tjänsten under vårterminen.
Den ”ordinarie” rektorstjänsten har
nu varit ledigförklarad och lockat 9
sökande. Det är Kungl. Skolöver
styrelsen som tillsätter.
Folkskollärare J. Hasmats
har förordnats till lärare i Ae 19 vid
realskolan fr.o.m. 1 juli 1959.

ORSA

SKOLTIDNING

Nr 122 — 24 mars 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
P ostgirokonto 13 65 58

Prenum eration sker genom insättning å
tidningens postgiro a v 3 kr. S kriv tydligt
namn och ad re ss å g iro ko rtets kupong.

Upplaga 1.700 ex.

:Sport 60 i Fryksås a v
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Tjänstebostad i Stackmora
saknas för folkskolans ord. lärare,
som nu bor i Kyrkbyn. Skolstyrel
sen föreslår, att bostad snarast upp
föres, då det annars torde bli omöj
ligt att få lärare att stanna vid den
na skola. Då statsbidrag utgår, blir
kommunens kostnader ej så stora
och täckas ju av inflytande hyres
avgifter.
Biblioteks- och expeditionsbyggnaden
påbörjades den 7 jan., sedan Kungl.
Maj:t den 11 dec. beslutat i statsbidragsfrågan. Entreprenör är Bygg
nadsfirman Anders Diös AB, och
av länsstyrelsen förordnad kontrol
lant är kommunalingenjör R. Lilje
gren.
Hj. H —n

Julpristävlan 1959
Förvånansvärt många hade tydli
gen grubblat över rebusen om mån
gubben, för vi hade en stor bunt
med lösningar att dra ut pristagare
ur. Och de allra flesta hade sänt in
riktiga lösningen, som löd sålunda:
”Den gamle där uppe som smilar
en face
på foto kan ses i profil enligt
TASS.”
Orsa-boken vanns denna gång av
Valfrid Andersson, Skattungbyn;
böcker fick även Göte Hanser, Han
sjö, samt Tage Bengtar, Lindänget.
Och Orsa Skoltidning för innevarande år gick till Greta Haglund,
Orsa, och Mauritz Nyberg, BorHs.
länge.

Advokaten

s

CURT C A R L S T R Ö M

A

O RSA
Kontor 2 tr. Hotell Orsa
Tel. 410 26, 41017
Kontorstid 9.oo — 17.oo

Beckmans Tryckeri AB, Orsa, 1960

Inger Hellborg, klass 5

A
B

En bil för svåra vägar,
— för våra vägar,
— för alla vägar.
V älkom m en in , se och p r o v k ö r
årets n y a m o d eller.

Biltjänst. Orsa
Tel. 401 56, 404 90

Pris 75 öre.

