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ORSA SKOLTIDNING.

UNGDOMEN och TRAFIKEN.
Det var speciellt orsaungdomen vi 

skulle taga under skärskådande ett 
ögonblick med avseende på det viktiga 
trafikproblemet. Det är det uppväxan
de släktet, som vi måste vädja till och 
bearbeta, då det gäller trafikkultur och 
ansvar. Säkert har ungdomen nu kom
mit så långt genom den trafikpropa
ganda, som bedrivits i skolorna och på 
annat sätt, att denna ungdom förstår 
den stora betydelsen av ordning och 
reda i trafiken. Det bör inarbetas till 
en god vana att efterleva trafikföre
skrifterna. För hur blir det eljest? 
Trafikolyckornas statistik är skräm
mande, och i de flesta fall bero olyc
korna på okunnighet om reglerna. Pri
set T fö r  denna okunnighet är mycket 
högt. Det kan gälla Ditt eget liv. I 
lindrigare fall kommer polisen, och det 
blir åtal och dryga böter. Det är alltså 
en m e d b o r g e r l i g  s k y l d i g 
h e t  att känna till trafikreglerna, ja, 
icke blott känna dem utan vad som är 
viktigare: m a n  s k a l l  k u n n a
t i l l ä m p a  d e m  i p r a k t i k  e n.

Vad vårt samhälle beträffar, så är 
polisorganisationen icke så utbyggd, att 
patrullering och övervakning av trafi
ken kan ske i den omfattning, som vore 
önskvärd. Det är därför så mycket vik
tigare, att ungdomen själv lär sig upp
fylla de fordringar, som ställes på den 
i trafiken och att ungdomarna kunna 
sprida trafikupplysning bland kamrater, 
syskon och andra, som ej Iba de trafik
kunskaper, som äro nödvändiga för att 
de i trygghet skola kunna färdas på ga
tor och vägar.

Jag kan dock redan ge folkskoleung- 
domen en liten eloge. Vid de senaste 
trafikdagarna i Orsa municipalsamhälle 
den 20 och 21 september hade statspoli-

serna placerat sin högtalarbil utanför 
folkskolans huvudingång. Om det var 
respekten för denna bil eller inte skall 
vara osagt, men barnen fingo utan un
dantag beröm för  att de iakttogo trafik
reglerna vid utfarten från skolan, vil
ket tydde dels på undervisning om dessa 
regler, dels på intresse från ungdomens 
sida att tillägna sig undervisningen. 
Goda kunskaper i trafikreglerna befanns 
även ungdomen i Skattungbyns folk
skola besitta vid ett besök, som där 
gjordes av polismyndigheten.

Vad är det som det då mest syndas 
mot i vårt samhälle? Jag tänker nu 
närmast på cyklisterna, som ju utgöra 
ett så markant inslag i gatubilden.

Vad man först och främst skall se till, 
är ju  att cykeln är tip top. Belysning, 
bromsar, ringklocka, kattöga m. m. få 
icke mankera. Ett miserabelt fordon 
utgör alltid en trafikfara.

Många här i Orsa synda genom 
t r o t t  o a r  å k  n i n g e n .  Trottoaren 
—  det skall vi komma ihåg —  är till för 
fotgängaren och icke för cyklisten. Det 
är vanligt här, att man cyklar fram till 
en affärs cykelställ och där först stiger 
man av cykeln. Detta är ej tillåtet. Man 
skall stiga av cykeln på gatan och 
l e d a  den fram  till cykelstället.

Vidare: när man ändrar kurs, exem
pelvis in på en tvärgata eller tvärväg,

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

är man skyldig ge detta till känna ge
nom a r m t e c k e n  och detta i så god 
tid, att vederbörande blir varnad.

Ej heller få r  man cykla i bredd, då 
motorfordon nalkas eller sikten är 
skymd. Då man kan säga, att motor
fordon alltid röra sig på gatorna i vårt 
samhälle, så blir det i praktiken f ö r 
b j u d e t  a t t  i n o m  s a m h ä l 
l e t  c y k l a  i b r e d d .  Här vill ju 
gärna skolungdomen synda, bl. a. vid 
hemfärden från skolan. Det är ju så 
bekvämt att sköta konversationen i sid
led.

Vidare ha vi paråkning på cykel. 
Denna är ju förbjuden. Cykeln är till 
för endast en person på ett undantag 
när, då det gäller att medföra ett barn 
under tio år och särskilda anordningar 
därför äro vidtagna.

Ja, reglerna äro många. Jag ville en
dast erinra om några av de mest i ögo
nen fallande företeelserna. Och mot 
dessa, som här ovan nämnts, syndar 
icke blott ungdomen emellanåt utan här 
ha vi hela den äldre generationen i syn
daregistret, men jag har icke tänkt så 
mycket på dem denna gång. En god 
trafikkultur måste skapas under upp
växtåren, så att den får bestående 
värde.

Och så en sak, som hör till denna tra- 
fikkultur. Det är alltid en vacker och 
ridderlig gärning, att ungdomen hjälper 
dem till rätta, som av olika anledningar 
ha särskilt svårt att reda sig i trafiken, 
såsom gamla eller ofärdiga, blinda, döva 
eller klena människor.

Ungdomen i Orsa är inte sämre än på 
andra håll. Genom samarbete kunna vi 
nå utmärkta resultat.

H. H a u g a r d .

v t f x e ^

Välkommen in och se!

/UK*
MANUFAKTUR - DAMKAPPOR - HERREKIPERING Telefon 21

r  ^
Sol- och  vårfläktar
är det över de nyheter, 
som dagligen inkomma 
hos oss: Det är de mest 
förtjusande kappor, utsirar 
och dräkter. Klänningsty
ger av siden, vlle o. bom
ull. Kapplyger, Herrkosly- 
mer av helylle - kamgarn. 
Konfirmandkoslymer, goss
kostymer i nya pigga mo
deller. Goss-, dam- o. lierr- 
Irenchcoafs. Sliponrockar. 
Vindlygsrockar, sportjackor 
Golibyxor herr och goss. 
llaltar och sporlmössor.

V________________J
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Svedjandet. Likfärd i finnmarken.

Den finska kolonisationen, som varit be
roende av vissa naturliga förutsättningar, 
behöll överallt sin säregna karaktär. Ny
byggarna slogo sig' i regel ned på de mo- 
ränklädda skogshöjderna i närheten av nå
gon fiskrik sjö. Till en början livnärde de 
sig av jakt och fiske. Men de behövde 
även brödsäd, och den fingo de genom sitt 
egenartade brukningssätt, svedjandet. Detta 
tillgick på det sättet, att alla träd på ett 
område i skogen fälldes och brändes. En 
gran med vidsittande grenar, kallad fall
hacka, användes vid jordens uppskrapande 
på sveden. Därefter sådde finnen sin råg 
och myllade ned den med en buskharv. 
Ibland gjorde han sig inte ens så stort be
svär, utan släppte ut sin fårskock på sve
den. Fåren, som skrämdes av de virvlande 
askskyarna, bedrevo åkerbruk genom sin 
jakt över rågs veden. Detta brukningssätt 
hade förekommit även bland bygdens egen 
befolkning, men på långt när icke i samma 
utsträckning. Den finske studenten Gott- 
lund berättar 1817, att Fågelsjöborna ”på 
de senare åren nästan alls icke begagnat 
sig av svedjebruket, men att, då det skedde, 
metoden var densamma som i Svärdsjö” . 
Då Gottlund lämnat en livfull skildring av 
en rågsved där, tillhörande Hiirola (Lilla 
Björnmossen) borna i Svartnäs finnmark, 
torde det vara av intresse att återge den 
här. Han yttrar därom:

” På vägen såg jag en Hiirola-boarnes 
rågsvedar; det var den första sved jag 
sett, sedan jag lämnat Finland. Denna so- 
tiga gärdesgård — denna svarta grund med 
en skörd, som grönskar, återkallade livligt 
i mitt minne så många scener från min 
hembygd, så många rika ämnen för min 
fantasi, så jag för en .stund drömde mig 
i en helt annan värld. Denna sved var ett

ät

Brobergs Specialkaffe
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J. A. B R O B E R G  - O R S A

säkert förebud, att jag var i grannskap 
med finnar. Sättet varpå den var gärdad, 
själva ställningen av ledet — allt kände 
jag så väl igen. Det ligger något visst i 
maneret vid själva arbetet hos varje folk, 
vilket icke kan förklaras, endast fattas av 
känslan. I anledning härav kom jag nu 
att med Munter (följeslagaren) ingå i ett 
resonnement om deras sveder, varvid han 
berättade mycket om dessa finnars hushåll
ning och deras närvarande belägenhet. Han 
sade, att det i allmänhet var dem strängt 
förbjudet att svedja, och att de få svedar, 
man någon gång beviljade dem, kunde de 
icke riktigt ansa och bruka. Ty så snart 
sveden var avbränd, besådde de den genast 
med råg i den ännu varma askan — även 
om den hade blivit avbränd själva midsom
mardagen. En naturlig följd därav var, 
att utsädet ofta uppbrändes i den stundom 
ännu heta askan; och om ej detta just all
tid inträffade, så hände det likväl ofta, att 
såvida ej ett regn bringade det till att gro, 
deras utsäde antingen förtorkades i solen, 
bortblåstes av vinden eller blev ett pris för 
fåglar. Detta berodde således allt på ett 
efterlängtat regn. Inträffade ett sådant, 
så drev den kalsinerade askan i förening 
med jordens must kraftigt på vegetationen, 
och en säd uppsköt, som var härlig att 
skåda. Att upplöja eller harva en .sved var

För fjällfärden:
Skidor
Skidutrustning 
Skidor vallas

Bensin och oljor, Bilservice
Cyklar, Renoveringar

Cyk«
ORSA

1̂- & Biltjänst
Telefon 156

för dem okänt, därför kunde de ock ej be
gagna den mer än ett år. Ja, de gjorde 
sig icke en .gång det omaket att ihopsamla 
och ihöglägga de i kors och tvärs liggande 
obrända trädstammarna, utan sådde de mitt 
ibland dessa kol och bränder, vilka seder
mera till någon del skyldes av den upp
växande säden. Härav följde, att deras 
hästar nästan hela .sommaren fingo gå på 
bete i skogarna, befriade från allt arbete. 
Då de nu sålunda tagit ett års skörd, av .sin 
sved, överlämnade de den åt sitt öde utan 
att därav vidare draga någon fördel. Mun
ter sade sig- hava givit dem exempel, huru 
man i Savolaks behandlar en sved; han har 
icke blott visat dem, huru man i Finland 
plöjer och harvar den och i stället för en 
skörd tar tre till fyra, utan sade han sig 
hava sått om hösten såväl korn som råg 
och sedan skurit rågen först och kornet se
dan (?), vilket alla här på orten ansett 
såsom ett riktigt underverk.”

Då rågen var mogen, skar man den med 
handskära (se bilden), band den i små knip
por och hängde upp dem till torkning på 
hässjor med axen nedåt. Vid ostadig vä
derlek torkades säden i rior eller torkhus. 
Efter torkningen slogos rågknipporna mot 
väggen, så att kornen rasade ur axen ned 
i en lådliknande bänk. Råg, som tröskades 
på detta sätt, ansågs bäst och användes till 
utsäde. Rågen säges ha gett 16 :e, 20 :e 
och någon gång ända till 80:e (!) kornet. 
Det nämnes dock, att de fått nöja sig med 
5:e och 8:e kornet. Sädesförrådet var för 
det mesta knappt. Sägnen förtäljer, att 
en del nybyggare icke haft mer råg med 
sig än vad som kunde rymmas i en hand
ske eller näverdosa. Gottlund nämner, att 
han på vägen från Rosentorp till Kyrkbyn 
mötte två finngummor från Makkola

ALLT vai,lihlctÅet!

Konserver, Sydfrukter 
Gott kaffe 
Glas och porslin

Valters Livsmedel, Orsa
Telefon 106
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(Kvarnberg), vilka hade varit till Kyrkbyn 
oeh köpt sig några kappar säd. Resor till 
Gävle för uppköp av ett par kappar råg 
hörde icke till ovanligheten.

Säden maldes först på handkvarnar, men 
så snart skvaltkvarnarna kommit i gång, 
användes dessa. I Rosentorp visades Gott- 
lund den plåts, där stockar syntes av den 
kvarn, som den förste åbon där uppfört. 
Skolläraren E. Eriksson (i det följande be
nämnd endast Eriksson) meddelar i Seger- 
stedits samlingar (1880-talet), att en skvalt- 
kvarn- fanns i Rosentorp, som skulle ha 
byggts 1S35.

Bröd gräddades på stenhällar, som upp
hettades av en -stor eld. På grund av det 
ringa sädesförr&det måste finnarna stund
om blanda sitt bröd med syrgräs och bark, 
men det kunde också hända, att någon fin
ne hade råg att sälja.

Utom råg odlades korn, blandsäd, rovor, 
kål och humle. Rovorna såddes på den 
bästa delen av sveden. Potatis som nä
ringsmedel torde ha införts först under 
slutet av 1700-talet.

Boskapsskötsel.
Att svedjandet hade en så stor betydelse 

för finnarnas hushållning berodde även där
på, att de behövde bete för sina kreatur. 
Ty boskapsskötseln var av långt större vikt 
än jordbruket, så länge moränmarken, där 
nybyggaren islagit sig ned, var ouppodlad. 
På svedjelandet fanns god slåtter och be
tesmark under de närmaste åren efter sista 
rågskörden. Men sveden lämnade endast 
sommarbete åt kreaturen. Vinterfoder måste 
skaffas på annat sätt. Största delen av 
detta foder fick finnen genom islåtter på 
de vidsträckta myrmarkerna, ofta belägna 
ett eller flera mil från hemmet. Gottlund, 
som besökte finnarna i Orsa på deras slo
gar, berättar, att de stego upp redan kloc
kan 3 på morgonen. Vid gräsets avmejande 
använde de icke skäran (se bild) utan 
långa liar. Gottlund var däremot van vid 
den i Savolax brukliga korta, krokskaftade 
”lian” (skäran), med vilken man i en hu
kad ställning ”hugger åt vartdera hållet 
och som i synnerhet nyttjas med fördel på

Skära från Malung.

tuviga ängar” . Det avslagna gräset ut
breddes på marken för att torka och upp
sattes på hässjor, vilka gjordes mycket 
höga och spetsiga uppåt för att vattnet 
skulle rinna av.

Under vintern hemforslades detta hö, vil
ket icke var någon lätt sak i obanad mark, 
ofta betäckt med c:a 1,5 m. djup snö. Eriks
son berättar följande härom.

Vägarna till höhässjorna, som stodo 
spridda vida omkring i skogen, banades på 
så sätt, att finnarna någon dag före av
hämtandet av höet åkte fram och åter på 
löpskidor, där skogen var gles, och gjorde 
en väg lagom bred för den släde, på vilken 
höet hemforslades. Släden var en s. k. skid- 
kälke, d. v. s. medarna voro gjorda på sam
ma sätt som skidor men dubbelt bredare 
och 4—5 alnar (2,4—3 m) långa. Denna 
kälke kunde bära ett ganska tungt lass på 
snön. För att det i mitten upptrampade 
spåret, isom var djupare än kälkspåren, 
skulle kunna bära hästen, bundos s. k. skar- 
bågar eller trögor under hästens fötter. 
Skarbågarna voro sammanflätade av vrid
na björk- och granvidjor och höllo ungefär 
3 dm i diameter. Med detta hö fodrade 
finnarna till en början sina, kreatur, men

”Jag fiskar icke själv, men 
får alltid ”napp”. Köper bil
ligare i Orsa Fisk- & Viltaffär”.

En belåten kund.

småningom undanröjdes skogen omkring 
bostaden och inhägnades en s. k. täkt, som 
gödslades med spillning från kreaturen på 
samma sätt som i fäbodarna. Detta hö, som 
var kraftigare än myrhö, användes huvud
sakligen till foder åt hästarna.

Det vinterfoder, som finnen genom myc
ket arbete lyckats anskaffa under tiden 
mellan midsommar och hösten, var alldeles 
otillräckligt för hans många kreatur. Men 
finnen skulle ha så stor boskapsstam, att 
han nätt och jämt kunde hålla den vid liv 
under vintern. Kreaturen blevo därför så 
undernärda, att de knappt kunde stå på 
benen, när de släpptes ut på våren. Detta, 
som också framhållits av Eriksson, har 
jag själv bevittnat, då jag en vår på en 
finnmarksväg i Orsa måste dra en ko, som 
låg tvärs över vägen, åt sidan för iatt kom
ma fram med bilen. När jag vid fram
komsten till byn berättade detta, trodde jag, 
att ägaren skulle gå och ta reda på sitt 
kreatur. Men mitt meddelande väckte inte 
någon uppmärksamhet. ” Hon (kon) reser 
sig nog” , förklarades det utan bekymmer 
från vederbörande. Och när jag for till
baka, hade hon också rest sig upp. Det 
kraftiga sommarbetet utgjorde en välbe
hövlig motvikt mot den svaga vinterutfod
ringen. Korna voro därför ” som älgar” , 
när hösten kom. Finnkorna köptes då med 
begärlighet av boskapsuppköpare från Här
jedalen och Jämtland. Finnarna ansågos 
av bygdens befolkning som goda kreaturs- 
skötare. Finnkorna, som vanligen voro små
växta, mjölkade bra och gåvo i förhållande 
till utfodringen ojämförligt större avkast
ning än andra kreatur. Mjölken var av 
stor betydelse för finnens hushållning. Det 
smör, som bereddes av finngummorna, var 
väl berett, och träkärlet (smörbyttan) var 
rent och vitt som ben. Det sålda smöret 
vär jämte skogsfågel och annat vilt en vik
tig inkomstkälla.

Maträtter och matlagning.
Fanns god tillgång på mjölk, blev finnens 

matsedel varken enformig eller tarvlig. En 
meddelare från Loos berättar, att man kun-

Forts. å sid. 13.

v c i e en

Landets ledande fabriker äro 
representerade genom oss.

blottar obarmhärtigt skavankerna på Edra tapeter. 
— Ni behöver säkert göra om ett eller annat rum 
nu till helgerna och det skall bli oss ett nöje få visa 
vår kollektion, som i år är omsorgsfullare vald och 
rikhaltigare än någonsin.

O R S A
Telefon 340

&fat:cincLt!CtcLe —

F Ä R G H A N D E L
— Y. Ferneman — Telefon 340
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Hur en sockenbeskrivning kommer till.
För Orsa Skoltidning av fil. dr 

Johannes Boéthius.
När jag  i april 1943 avgick från rek

torsbefattningen på Sörängens folkhög
skola utanför Nässjö behövde jag  inte 
som ” emeritus” 'bli arbetslös, ty några 
av de ledande kommunalmännen i min 
gamla hemsocken Orsa 'hade, redan in
nan jag blev pensionerad, erbjudit mig 
att redigera och delvis författa  en stor 
sockenbeskrivning över Orsa, och med 
glädje antog jag detta anbud. Jag fick  
alltså en ny arbetsgivare i Orsa jord
ägarenämnd, isom för sockenbeskrivnin
gen delegerat två av sina främsta män, 
jordägarnämndens ordförande Nämnde
man Finn Erik Hansson och  jordägar- 
stämmans ordförande Landstingsman 
Nissa Erik Ersson, båda mycket hem- 
bygdsintresserade. Med dessa 'båda råd
gör jag  allt som oftast, ocih vårt sam
arbete har varit sällsynt gott, ocih jag 
har fått fria  händer att planlägga den 
stora sockenbeskrivningen och antaga 
de olika författarna, som tillsammans 
med mig skola skriva de många uppsat
ser, av vilka verket skall bestå.

Jag vill nu berätta litet om mitt ar
bete.

Vid insamlandet av materialet för 
några av mina egna uppsatser: Socken- 
självstyrelsen i Orsa samt Orsas yttre 
och inre historia, Orsamålet m. m., 
måste jag vistas i  Orsa, som är min 
gamla hemsocken, till vilken jag gärna 
återvänder. Där har jag  tillbragt fe 
rierna under några av mina bästa ung
domsår och ett helt år, då jag  som stu
dent var sysselsatt med undersökning

av Orsamålet. Det var då, som jag för  
första gången riktigt lärde känna och 
uppskatta Orsafolket, när jag  i byarna 
eller fäbodarna satt hos någon gammal 
man eller kvinna och med svårighet upp
tecknade det ålderdomliga språk, som 
med sin forntrogna böjningslära och 
sin rika skatt av ord, helt olika riks
språket, föreföll mig lika svårlärt som 
nästan vilket främmande språk som 
helst, men som sedermera skulle bliva 
ämnet fö r  min doktorsavhandling.

I kyrkoarkivet.
I Orsas vackra tings- och kommunal

hus, beläget strax intill kyrkan, är kyr
koarkivet inrymt. Här förvaras alla 
församlingens handlingar från äldsta 
tid, till nuvarande dagar, vilka behövas 
för att man skall kunna skriva sock
nens historia. En mycket viktig del av 
denna är sockensjälvstyrelsen, som är 
ämnet fö r  en av mina allra största upp
satser. När vi gå igenom en av de 
många hyllorna i det stora kyrkoarki
vet, träffa  vi på en smal och hög bok, 
som är inbunden i ett rött skinnband 
ocih ser ut att vara mycket gammal. Det 
är icke ” röda boken” vi träffat på utan 
Orsa församlings äldsta räkenskapsbok, 
som börjar med 1631. Vi förvåna oss 
över att se, huru små socknens inkom
ster och utgifter på den tiden voro; de 
upptaga knappast två sidor i räken- 
skapsboken. Man behövde då ingen 
kommunalordförande eller kommunal
kamrer. Församlingens pastor, som 
kyrkoherden på den tiden kallades, 
var församlingens kassör med tillhjälp

Fil. dr Johannes Boéthius.

av kyrkovärdarna. Någon skillnad 
mellan borgerlig och kyrklig kommun 
fanns inte då, vilket är en mycket sen 
historia. En kyrkoskrivare fanns nog 
ej heller, men en sådan måste rätt ti
digt väljas, beroende på de många gå
vor eller, som de på den tiden kallades, 
föräringar, som om söndagarna kommo 
kyrkan till del från församlingsbornas 
sida. Hästskor voro i äldre tid en m yc
ket använd gåvoartikel, i  det tillverk
ning av sådana var en vanlig hemslöjd 
i Orsa. Men även jordbrukets produk
ter, såsom säd, ost, humle, kött, även
som levande kreatur, särskilt få r  och 
någon gång kor, förärades ofta till Orsa 
kyrka. 1660 hade denna en liten bo
skapshjord, bestående av en ko och två 
får. Man måste beundra den givmild- 
het, som den fattiga allmogen visade 
kyrkan, men man få r komma ihåg, att 
kyrkan på den tiden till största delen 
blott hade frivilliga gåvor att täcka 
sina utgifter med.

Från kyrkans räkenskaper komma vi

Tel. Affären, Västeråkern 531
Verkstaden............... 538
Bostaden................... 564

MÖBEL
ger hemmet ökat värde. Ni som går i 
giftastankar och Ni som tänker komplet
tera Edra möbler, vänd Eder till oss och 
vi skall med bästa omsorg stå till Eder 
tjänst med kvalifetsvaror lill konkurrens- 
priser.

OHLINS MÖBLER, ORSA
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i samma hylla till sockenstämmans -pro
tokoll. Ända till 1863 var sockenstäm
man församlingens enda -beslutande or
gan, oc-h kyrkoherden var dess själv
skrivne ordförande. Det äldsta proto
kollet är från 1675, men först -från 1755 
äro socikenstämmoprotokollen mera all
mänt bevarade. Dessa giva intressanta 
inblickar i socknens historia och i olika 
förhållanden. De bomärken, som äro 
tecknade mellan justeringsmännens -för
namn och tillnamn i deras underskrif
ter påminna oss o-m hur dålig skrivkun
nigheten var i äldre tider och ända fram 
till mitten av 1800-talet, så att pastor 
( =  kyrkoherden) måste skriva deras 
namn, varefter de ritade sina -bomär
ken, när pastor icke också gjorde -detta.

Att det icke alltid gick så stillsamt 
till på de allmänna sammankomsterna i 
Orsa, framgår av ett sockenstämmopro- 
tokoll från 1755. I detta klagade pastor 
över att en h-op drängar och pojkar in- 
funno sig och fyllde rummet, där sock 
nens -äldste skulle samlas, ”så att de, 
so-m borde sig nödvändigt inställa, ej 
kunde slippa in och -få tala, då dessa 
o-förståndiga alltid ville ha högsta rös
ten” . Ännu år 1855 klagade prosten 
Arboreli-us över, -att flera socknemän 
tid -efter annan på stämman ”ådagalagt 
högst oanständiga -och lagstridiga för
hållanden, i det att de mot ordföranden 
uttalat ”heder och ära förnärmande be
skyllningar” . Han uppläste därefter 
K-ungl. M aj:ts förordning om socken
stämmor och tilläde, att om någon hä
danefter understöd sig att angripa ord
föranden under han-s ämbetsutövning, 
han skulle låta den brottslige lagligen 
tilltalas, oc-h på det att icke även sab- 
-batsforott måtte vid sådana tillfällen 
utövas, kom-me sockenstämman därefter 
att alltid hållas någon dag i veckan” . 
Det dröjde -emellertid icke länge, förrän 
stämmorna åter hö-llos på söndagar, 
emedan det var omöjligt att få  allmogen 
samlad någon annan dag i veckan.

Köp film i dag!
Ladda kameran för söndagens utflykt 
eller den trevliga resan till fjällen. 
Välkommen in och rådgör med oss 
om den film, som bäst lämpar sig för 

Edra önskemål.

T EG M A N S
Fotomagasin Orsa Telefon 93

BOKNYTT NILS HELGER: Medborgarbok för 
ungdomsskolor. 35 :e uppl. Lindblads 
förlag'. Pris- haft. 2: 25, inb. 2: 80.
Vi har flera gånger fått anmäla nya 

upplagor av Helgers uppskattade med-bor- 
ganbok. De har blivit -bättre och bättre. 
Och det gäller också om sista upplagan, 
som behandlar både atombomben och Euro
pahjälpen. Många och utmärkta bilder samt 
utförligt sakregister förhöjer bokens värde.

Skulle vi inte i Orsa också kunna få en 
sån där trevlig och intresseväckande med
borgarbok i fortsättningsskolan? Den nu 
använda verkar allt bra torr i jämförelse 
med Helgers, som anmälaren h-aft en sär
skild -klockarkärlek till, ända sedan han 
själv läste den i fortsättningsskolan för 
ett kvartssekel sedan.

Hj. H-n.

Stund-om kunde det förekomma, att 
någon stämmodeltagare började skria, 
varigenom det -blev omöjligt för ordfö
randen att göra sig hörd. Så var t. ex. 
fallet 1847, när prosten bade föreslagit, 
att skolmästaren pastor Sernander 
skulle få  en liten ersättning för att han 
verkställde vaccineringen i socknen. En 
fjärdingsman -Sundbäck svarade nej 
härpå, vilket föranledde prosten att till
rättavisa -hon-o-m. Denne ” -utfor då i 
vanvördigt tal och skri, vårföre ordfö
randen icke vidare såsom ordförande 
kunde fortfara, stämman upplöstes” .

När d-et var fråga om reparation av 
prästgårdarna, kunde ibland oppositio
nen -mot pastor bli så star-k, att denne 
måste hota med att påkalla Konungens

P Å S K -
<Stoi iotletinj !

bonader
löpare
kycklingar
korl
dekorationer

Orsa Tobaks- & Pappershandel
R. Bullmark Tel. 238

Förstklassiga varor
SPECERIER  

P O R S L I  N 
MANUFAKTUR

iZA< m u n en A et< iÅÅcT<ZA !

Wikner & C:o, Holen

Befallningshavandes skydd för stämmo- 
deltagarnas otidigheter. En gång på 
1780-talet redogjorde pastor -på stäm
man för de -bristfälligheter, s-om funnos 
i stora prästgårdsbyggningen, så att in
tet av rummen i denna kunde bebos un
der vintern, därför att stora sprickor 
hade uppstått i golven ocih -muren i kö
ket var mest utbränd, så att det var risk 
för eldsvåda. Ehuru pastor föredrog 
detta med en utförlig motivering, så 
” blev det -dock med tvärt nekande ut- - 
slaget med förebärande av allehanda 
hinder, såsom brobyggnad, fattigdom, 
andetiden (skördetiden) och kölslogars 
avbärgande” . Allmogen ”»förklarade så 
sin ovilja med ett otidligt sorl och 
skriande” . Pastor ” äskade då tystnad 
och frågade, varmed han av dem för
tjänt en sådan vedervilja. —  En hög 
röst i -h-o-pen svarade då: ’vi ha haft 
präster -förut, som låtit sig nöja utan 
spåntade golv.’ E fter pastors nyss an
förda -hotelse avslutades stämman, utan 
att något visst beslut blev fattat.”

Flera gånger berätta dock protokol
len, hur -man tillmötesgick pastors öns
kemål om reparationer eller uppförande 
av nya byggnader i prästgårdarna. Så 
var fallet 1786, då pastor framihö-ll på 
stämman, i vilken -förlägenhet man höll 
på att råka i prostgården. Ett mycket 
viktigt hus i denna, avträdeshuset, som 
var byggt mellan drängstugan oc-h ett 
annat hus, skulle nämligen falla om
kull, då -drängstugan snart skulle rivas. 
Prosten betonade, att man då skulle 
komma att sakna ett mycket nödigt hus. 
Församlingen insåg behovet av ett så
dant h-us ocih beslöt att bygga det av 
timmer m-e-d brädtak.

Oppositionen -mot pastors -äs»kanden 
var icke något utmärkande för  Orsa 
utan var ytterst vanlig på den tiden. I 
Orsa måste den dessutom ses mot den 
bakgrund av stor fattigdom, som var 
rådande där.

Forts, i  nästa nr.

Vårnyheterna I  
ha kommit!

Klänningstyger i 
sommarens hela färgskala!

Enfärgade:
Satin fleur, bredd 90 cm. 10:75, 11:85
Dupion..............................90 cm. 10:75
Georgette . . . .  90 cm. 10:75, 13:75
Blommiga:
Imprimé..............................90 cm. 7:50
Konstsilke.......................... 80 cm. 5:40

Kooperativa
lYlanufakturavd., Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

SLIPSTENSLOPPET
Den traditionella tävlingen Jör skolbar

nen vid Skattungbyns, Kallmora, Åberga 
och Nederberga skolor hölls lördagen den 
8:de mars för 17:de gången. Loppet gick 
i år vid Nederberga skola.

Vädret var mycket mulet och gråkalit 
med tio minusgrader och föret strävt.

De bästa resultaten blevo:

Pojkar 2,5 km.
1. Kjell Blixt, Kallmora, 11 min., 51 sek.
2. Hans Kvarnström, Nederberga, 11 min., 

52 sek.
3. Lennart Erkapers, Kallmora, 12 min., 

07 sek.
Lagpris: Kallmora, 36 min., 36 sek.

Flickor 2,5 km.
1. Berit Kvarnström, Nederberga, 14 min., 

28 sek.
2. Barbro Kallman, Skattungbyn, 14 min., 

56 sek.
3. Ulla Bodin, Nederberga, 15 min., 02 sek.

Endast ett lag fullföljde.

Pojkar 1,5 km.
1. Enar Enoksson, Kallmora, 5 min., 07 sek.
2. Harald, Pettersson, Kallmora, 5 min., 

15 sek.
3. Gunnar Lustig, Nederberga, 5 min., 

26 sek.
Lagpris: Kallmora, 16 min., 14 sek.

Flickor 1,5 km.
1. Elin Palkinen, Kallmora, 5 min., 59 sek.
2. Janet Bolin, Skattungbyn, 6 min., 07 sek.
3. Vivi Björkkvist, Åberga, 6 min., 16 sek.

Inget lag fullföljde.

Pojkar 750 m.
1. Karl Bolin, Skattungbyn, 4 min., 45 sek.
2. Arne Eriksson, Nederberga, 4 min., 56 

sek.
3. Sigurd Matsson, Kallmora, 5 min., 02 

sek.
Lagpris: Skattungbyn, 15 min. 27 sek.

Flickor 750 m.
1. Greta Kvarnström, Nederberga, 5 min.. 

15 sek.
2. Karin Lindå, Åberga, 5 min., 37 sek.
3. Karin Pettersson, Kallmora, 5 min., 45 

sek.
Inget lag fullföljde.

A. L.

Ben här gången presenteras Hansjö folkskolas sjätte klass.
Främsta raden: Lars Knutsson, Evert Tor eg ard, Bengt Håll, Ivan Difs, Lage Ture- 

son, Bengt Jågas, Per-Gösta Backlund, Göte Brosén och Bengt Ahlenius.
Andra raden: Siv Sigra, Ulla Holmberg, Barbro Hansson, Göta Andersson, Anna- 

Lisa Nyman, Elly Andersson, Britt Norin, Berit Eliasson och Birgit Hansson.
Tredje raden: Rolf Levenius, Hans Hansson, Viviann Bilar, Birgit Valter, Birgit 

Eriksson, Karl-Lennart Ström, Ove Johansson, Sune Johansson och Sven Eriksson.
Frånvarande: Inga Britt Olsson.
Lärare: Per Karis, som dock nu lämnat klassen och tillträtt befattning i Västerås- 

trakten fr. o. m. innevarande termin. Folkskoll. Steinholtz från Mora har nu hand 
om klassen. Foto: O. S. april 1946.

BOKNYTTJEANNA OTERDAHL: Joakim, den 
lille urmakaren. Gamla sagor i ny dräkt. 
Lindblads. Pris haft. 3: 75, inb. 5 kr. 
Jeanna Oterdahls namn brukar vara en 

borgen för att man fått en värdefull bok i 
sin hand. Och så är även fallet här. Re
kommenderas. Hj. H—n.

RIGMOR FRIIS: Grete från Ästuen. 
Lindblads förlag. 124 s. Pris. inb. 2 kr. 
En bra flickbok, som verkligen kan re

kommenderas. A. H.

I. C. C. PEDERSEN: Lars Lynges
stora upptäckt. Lindblads förlag. Pris 
3 kr.
Om det finns många ungdomar i Dan

mark av samma gedigna sort som Lars 
Lynge och de flesta av hans kamrater, har 
vi all anledning att avundas vårt broder
land i söder. Präktigare ungdomsgäng kan 
man knappast tänka sig.

Gänget är förresten inte något gäng utan 
en sympatisk samling individer, levande 
människor, som håller hjordinstinkten på 
mattan. Dessa ungdomar håller ihop för att 
de trivs med varann.

Bra läsning för ungdomar i högre ton
åren. A. L.

I  fråga om  kläder finner Ni allt 
fö r  barnen bast och billigast hos

Firma B a r n k lä d e r ,  Orsa
Elsa Bengtsson, toleion 219

Radio, Grammofoner, Skivor
Skriv- och Räknemaskiner på fördelaktiga villkor.
Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel- & Sportaifär, tel. 281
R ep resen ta n t f ö r  A.-B . C y k e lfa b r ik e n  M o n a r k ,  V a rberg

Vulkanisering av cykeldäck.
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F R Å N  
S K O L B Ä N K E N

Två kycklingar.
Det var en gång två kycklingar. Båda 

två lågo först i var sitt ägg. Så ikom deras 
mamrnia ocih ladie sej på läggen. Efter en 
par dagar ikläcktes det en,a ägget och en 
kyckling ikom ut. Men den andra kycklingen 
kom inte ut än. Då skrelk den första kyck
lingen, att den andra skulle komma ut och 
leka. Den andra, som var i ägget, skrek, 
att den inte var färdig än.

Om ett par dagar kom den andra kyck
lingen ut. Så igicik de båda ut i höns
gården oclh pickade i sej små metmaskar. 
Sen igiek de baifeom ladugården, där fanns 
mera maskar. Efter en stund kom lille 
Lang ut och ropade ipull, pult! Båda kyck
lingarna kom trippande till Lars, och han 
ibörjade kasta ut havregryn. Sen blevo 
kycklingarna stora höns.

Hans Söderlund. Klass 3.

I snom.
I går wa ik ö Sonja börta Lisbet. Wi 

addöm sö role. Wi wam ajti toöokam nida 
stugo ö rullödum. Ä wa sö sturör drivör 
dar. Jen göng gard Sonja je kullörtoitta 
sö o nästan tappöst ajti snom. Wi rullö
dum nid ättör ela bookam, sö wi vartöm 
alldeles irör i siköllam. Sonja rullöd rakt. 
inni jena grån jen igöng. Wi skrattödum 
sö wi waltöm. Dö wi addöm rullad dar 
litä, sad ik att wi skulldöm gö börti grus- 
grope ö rulla. Ed gard wi. Ik fick gö 
först ö spöra. Ä wa.sö djopt mi sno sö ä 
nodd nästan up.pa miön. I fick gö först 
ela tide, sö i wa sö trätt sö i bara valt. Se 
djing wi uppo skajdsjör, ö dar sack-önt wi 
nidi sö. Se djing wi ättör spöre emat a 
Lisbet. Dar böstöd wi åv warödra. Se 
djick wi in.

Märta Wik. Klass 3.

En rast på skolgården.
En rast lekte jag och Atle. Jag tog 

mössan för Atle.- Jag hoppade över sta
ketet och Atle efter. Vi sprang bakom käl
laren, runt skolan, två gånger in på bron, 
in i avklädningsrummet, in i skolsalen och 
ut igen. När det ringde, fick vi gå in och 
ställa opp oss. Så gick vi in, och vi 
skulle skriva en uppsats. Jag skrev, när 
jag och Atle lekte tafatt.

Bror Forsberg. Klass 4.

Vår hund.
Vår hund heter Blixt. Han är vit till 

färgen. En dag, då jag kom från skolan, 
satt han på bron och skällde. Men då han 
fick se mig, blev han så glad, att han hop
pade nei; från bron, och han glömde allde
les bort att skälla. Men då jag skulle gå 
in, hoppade han på mig och bet mig. Men 
det gjorde inte ont.

Anna Johansson. Klass 4.

*
*

*

v

*

%

TECKNING: av Inger Jonsson, klass 2.

Påskkäringen och kvasten.
Inne i ett berg satt det en hel hop påsk

käringar. Glädjen var stor, ty de skulle 
snart fara till Blåkulla. Alla var glada 
utom en påskkäring. Det berodde på, att 
hon tappat sin kvast. Men inte kunde påsk
käringen, som tappat sin kvast, följa med. 
När de andra farit gick påskkäringen ner i 
byn och klättrade upp på ett tak. Hon 
gick fram till skorstenen. Men då ramlade 
hon ner och hamnade i en kastrull med 
ägg i. Men då blevo det liv där inne.. Hus
mor tog kvasten och slog efter häxan. Men 
häxan blev glad, när hon fick se en kvast. 
Hon ryckte till sig kvasten och rusade ut 
och for till Blåkulla.

Marianne Hansson. Klass 3.

Min lilla bror.
Jag har en liten bror, som heter Lars- 

Erik. Han är två år. När jag kom från 
mormor, hade han namnsdag, och någon 
vecka därpå fyllde han två år. När han 
fyllde år, fick han en bil, en mössa, två 
blombuketter och bakelser. Jag brukar 
leka med honom.

En dag lekte vi häst. Vi hade barn
vagnen till kärra. Jag var häst, och Lars- 
Erik satt i och åkte, Irma gick vid sidian 
och höll i tömmarna. Så åkte vi bort och 
tog långt gräs. Det skulle vara ved.

En annan gång lekte Karin, Lars-Erik 
och jag. Jag var häst då också. Lars- 
Erik satt i och höll i tömmarna. Karins 
lillcykel hade vi bundit efter vagnen, och 
hon satt på den och trampade. Sen åkte 
vi upp till Gunilla. Där lekte Irma, 
Gunilla, Rune och jag långboll. Så kom 
pappa, och då foro vi hem och åto.

Valborg Tiger. Klass 4.

^  c i i S a n ^ c ^ e n A S

nu inkomna. Gör oss ett besök och vi skola med nöje visa 
Eder vad vi ha. Eller ring, så sända vi gärna våra provkartor.
Från fjolårslagret överblivna stuvar och restpartier bortslumpas.

P assa  t i l l f ä l l e t !

H edins Färg h an d el, telefon 155, Orsa
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En spökhistoria.
Min morfar berättade en gång en spök

historia för mig. I en by i Älvdalen hade 
berättats, att det var en skogskoja, som 
det spökade i. Den låg 5 km. från byn. 
Folk, som skulle förbi där, åkte stora om
vägar för att inte komma i närheten av 
den.

Så hände det sig, att ett par skogshug- 
gare hade fått sitt skifte intill kojan. De 
hade ingen lust att bygga sig en ny koja 
utan tog in i den där kojan. De var allt 
litet rädda, när de första kvällen kröp i 
sina sängar. Men intet hände. Nästa dag 
skulle en av dem ner till ibyn och provian
tera för veckan. Den andre gick som van
ligt ut i skogen. När kvällen kom, så kom 
också den andra hem. De åt och gick och 
lade sig. Efter en stund vaknade en av 
dem, då han tyckte, att det knackade. Han 
lyssnade spänt, fick tag i en tändsticka 
och tände. Då såg han två ögon, som stack 
upp bakom en kruka. Han fick tag i bös
san, som hängde bredvid honom. ” Upp med 
händerna, annars skjuter jag” , stammade 
han. Då ingen svarade, sköt han. Nu 
vaknade också den andre. Han gick opp 
och tittade, vad det var. Och då fick han 
se, att han hade skjutit mitt emellan ögo
nen på ett stort paket ögonkakao.

Om det är sant, det vet jag inte. Men 
så har morfar hört historien.

Rolf Petersson. Klass 5.

När jag var till Orsasjön.
1 vinter har jag varit till Orsasjön. Först 

var jag dit, men då var det ingen flygma
skin där. Då for jag och såg på hur de 
åkte skridskor på ishockeybanan. När jag 
hade varit där en stund, kom en flygma
skin. Den landade på sjön. Då for jag 
dit igen. Den hade landat då jag kom. De 
skulle laga något på styrfenan. Då de 
hade gjort det, sade en karl: ”Nu far vi.” 
Så satte de sig i flygplanet. Det gick så 
fort, att snön yrde i ansiktet. Flygmaski
nen hade skidorna på. Just som den skulle 
till att fara, hissade den upp stjärten litet. 
Det var ett skolplan.

Nils Forsberg. Klass 4.

Årstiderna.
Om våren, då är det allra bäst. 
Då plockar vi sippor allra mest. 
Var vi i backarna gå, 
hitta vi sippor, vita och blå.

Nu är sommarn här, 
den är oss så kär.
Hur gräs och blommor gro! 
Snart få vi ut och ro.

Nu hösten börjar stunda, 
och äpplena bli runda. 
Då börjar vi i skolan, 
och vi på bänken tronar.

Snart vintern kommit har, 
och backen är väl kvar, 
där vi åker skidor hela dar.
Vi hoppas, att backen aldrig blir bar.

Rut Nyländer. Klass 5.

JÄRNHANDLA i

Telefon 252

På isen i Mickolshagen.
En dag kom Gulli och Elsa till mig. När 

jag hade ätit, gick vi till Hermansöarna, 
för vi skulle åka kana på isen där. Men det 
var vatten på isen, så vi gick upp till 
Mickolshagen. Ovanför grinden fanns det 
is och där började vi åka kana. Första 
gången jag åkte, gick det så fort, att jag 
inte kunde stoppa, och när jag kom ner 
slog jag knäet i en sten. Men jag hade så 
roligt, så jag hade inte tid att känna om 
det gjorde ont. Isen var så hal, att när jag 
skulle gå uppför, ramlade jag, så jag kröp 
på knäna. När jag var nästan uppe, kom 
Elsa och 'buttade till mig, så jag halkade 
ner igen och drog Elsa med mig.

En gång gjorde vi släptåg alla tre. Och 
en gång tog Gulli utav sig jackan och satt 
på den och åkte. När hon åkt några gånger, 
ville hon inte åka mer, så hon stod och 
tittade. Jag och Elsa gjorde släptåg flera 
gånger. Sista gången vi åkte, släppte Elsa 
mig och buttade på mig, så jag åkte ända 
ner, och där var det vatten och jag blev 
så blöt.

Sen gick vi därifrån, och Gullis jacka var 
så blöt i ryggen, så hon kunde inte sätta 
den på sig, och våra vantar gick det att 
vrida ur. Medan vi gick hem, slog vi vantar
na i mjölkbänken, så det stänkte vatten om 
oss. När jag kom hem, fick jag lov att ta 
på mig andra kläder. Den dagen var en 
rolig dag.

Alice Eriksson. Klass 4.

En skidtur.
I lördags for Bo och jag till BjuSberget 

och åkte skidor. Då vi kom dit gjorde vi 
ett gupp. Rätt vad det var kom en älg 
springande följd av en hund. När älgen 
såg' oss stannade han och sprang åt ett 
annat håll.

Då blev Bo rädd och ville fara hem igen. 
Sedan började det blåsa och yra så hemskt, 
då vi for hem, att mössan flög högt i luf
ten. När vi kom hem flög en tegelpanna 
av taket, så att jag höll nästan på att få 
den i huvudet.

Ingemar Eriksson. Klass 4.

De märken vi föra äro en garanti för att kostymen behåller passformen 
så länge Ni använder den, ty våra konfektionärer lägga ned största möj
liga omsorg just vid underarbetet. I vår ha vi även kostymer i lager av 
de så mycket omskrivna italienska helylletygerna.
VÅRHATTEN i brunt, grått eller grönt finner Ni i olika prislägen hos oss.
EN BLAND TUSEN. Oräkneliga äro våra vackra slipsnyheter i vår. Kom 
in och välj ut Er verkliga önskeslips - den finns här.
MEST POPULÄR i VÅR är rocken av specialimpregnerad kraftig bom- 
ullspoplin. Pris kr. 68:—.

cS>e i/åta !  B&tgUnds
----------- ----------- ----o r s a -----
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TECKNING: På isen av 
Monica Rosén, klass 5.
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Bilfärd till Malung.
En dag i sommar skulle Erik till Malung 

och besiktiga Karlssons bil. På kvällen, 
när han kom hem med bilen, sprang Jan 
ner till honom och frågade, vart han 
skulle. Då talade han om för Jan, iatt han 
skulle till Malung. Jan frågade, om han 
fiek följa, och det fick han. Men då skulle 
han vara vaken tidigt på morgonen, för 
klockan fem skulle han i väg. Mamma 
väckte upp honom klockan halv fem, och 
då vaknade jag också. Jag gick ut på går
den. Där såg jag Erik. Jag frågade ho
nom, om jag också fick följa, och det fick 
jag. Jan var redan påklädd, när jag kom 
in. Och matsäck hade mamma gjort åt 
oss. När vi kom ner till Erik, satt han och 
åt. Sen åkte vi.

När vi kom bort till korsvägen i Mora, 
såg vi många cyklister där. Sedan såg vi 
inga fler människor, förrän vi kom till 
Malung. Vägen mellan Öje och Malung 
var dålig och hade mycket 'kurvor.

När vi var 2 km. från Malung, tog ben
sinen slut. Då beslöt vi, att jag och Erik 
skulle gå till Malung och skaffa bensin. 
Men när vi hade gått en bit, kom en bil, 
som vi stannade. Vi frågade, om de hade 
någon bensin, men det hade de inte. När 
vi kom en bit till, kom en bil, som skulle 
till Malung. Vi stannade den och frågade, 
om vi fick åka till Biltjänst och få bensin, 
och det fick vi. Erik gick in på Biltjänst 
och frågade, oan vi fick köpa 25 liter ben
sin. Jo, det gick bra. Tillbaka fick vi 
åka med en bil från Biltjänst.

Sen åkte vi direkt till besiktningsman
nen. Han provade bilen. Han åkte fort, 
och han tvärbramsade. Sedan såg han 
efter om lyset lyste. Och allting var som 
det skulle med bilen. Vi åkte och tittade 
oss om lite. Sen for vi hem. När vi kom 
hem, var klockan halv sju på kvällen.

, Åke Johansson. Klass 6.

BÄST, B I L L I GAST

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 37

Nyheter

inkomna fö r  våren

i stilfulla dam- och b arnh attar  
samt mössor i många piffiga mo
deller. Handarbeten samt garner 
för stickning i stor sortering.

JJlbert JJndersson
Mode- och Handarbetsaffär, tel. 4, Orsa

På fiske.
En dag var vi bort i Icksjö och metade. 

Det var Bertil, Göte, Sven och jag. När 
vi kom dit, gick vi in i Svens och Götes fä
bodstuga och kokade choklad. Därpå gick 
vi ned till sjön. Vi var där, tills klockan 
blev tio. Då gick de andra hem, men jag 
stannade lite till. Då sade plötsligt Eld- 
Hans Tage — för Tage och Lovlers Bertil 
var också där — : ”Nej se, Putte, du har 
napp!” Då såg jag på flötet, och det hade 
dykt. Jag ryckte opp, och jag hade en 
gädda på kroken. Därpå sprang jag hem.

På morgonen vaknade vi klockan fyra. 
Vi gick ®p(p, klädde oss och gick till sjön. 
Men då var det omöjligt att få något napp, 
och vi gick tillbaka opp i Icksjö fäbodar. 
Då klockan var tre, åkte vi hem.

Då vi kom hem, stekte vi fisken och åt 
opp den. Jag åt opp gäddan ensam, och 
den var väldigt god.

Karl-Erik Andersson. Klass 6.

Min segelbåt.
Jag har en segelbåt hemma, som det går 

fint att segla med. Jag har inte gett den 
något namn ännu, men jag tror jag skall 
döpa den till Pilen. Jag köpte den för 
några år sedan i Falun, när jag var dit. 
Förra året var jag, Kalle och Lasse nere 
vid ån och körde med 'Segelbåtarna. Jag 
och Kalle hade var sin segelbåt och Lasse 
ett stort sjörövarskepp. Min och Lasses 
båtar lade sig på sidan, och Lasses drev 
så långt ut, så vi nästan inte fick tag på 
den. Kalles gick så fint som en riktig se
gelbåt, men min lade sig bara på sned, och 
så blev ju seglet också blött, så det måste 
torka på stranden. Men i år tror jag det 
skall gå bättre. Idag är det så fint vä
der, så jag tror jag skall ner och prova 
båten.

Hans Byberg. Klass 5.

Min lillsyster.
Jag har en trevlig lillsyster, som heter 

Gunilla. Hon är 1 år och 7—8 månader. 
När pappa sitter och äter, då kommer 
Gunilla och vill sitta i knäet och säger: 
” Sitta.” Då säger pappa: ”Vill du sitta?” 
Så vänder Gunilla ryggen till pappa. Då 
sätter han henne i knäet. Om pappa 
spiller på bordet, då säger Gunilla: 
” Usch.” Då går hon och tar trasan, som 
ligger i diskbänken. Sen torkar hon opp 
fläcken. Sen hon har torkat, går hon till
baka med trasan.

Nu skall jag skriva en vers om Gunilla: 
Jag har en lillsyster, 
som heter Gunilla.
Och hon är så innerligt 
rar den lilla.
När hon är trött, 
så somnar hon sött.

Britta Knorring. Klass 5.

Ja mal-Kemisk permanent
åter i samma höga klass som före kriget.

L I L J A S  D A M F R I S E R I N G ,  O R S A ,  T E L E F O N  3 0 6

KONSUM

Den rul lande konsumbutiken
-  modern, bevöm, ratio 
nell distributionsform -

jämte våra övriga 
butiker och fö r 
s ä l jn in g s s tä l le n  
alltid till Edertjänst 
för goda inköp.

10

TECKNING: Sommarminne av 
Helge Olsson, klass 6.
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Hos doktorn.
Personer: En gumma. — Fru Persson och 

hennes dotter Ann-Sofi. — Doktorn.
(En gumma kommer in hos doktorn, hon 

har en korg på armen.)
Doktorn: Hur står det till i dag?
Gumman: Jo, tack bra!
Doktorn: Är det något fel på gubben då?
Gumman: Ä nej, inte är det något fel på 

min gubbe, fast han är åttiofem år.
Doktorn: Ja men, vad är det för fel då?
Gumman: (Drar bort ett överkast, som 

hon har på sin korg): Jo, se min katt har 
ont i ena tassen, så jag skulle fråga om 
doktorn ville bota den.

Doktorn: Men då får ni gå till djur
läkaren.

Gumman: Vad sa du?
Doktorn: (Högre): Ni får gå till djur

läkaren.
Gumman: Du som är doktor kan väl bota 

tassen.
Doktorn: Kom hit, får jag se på tassen 

då! Ser inte frun, att katten har fått en 
sticka 1 foten.

Gumman: Jag har haft sönder mina glas
ögon, så att jag inte kan se så bra. Vad 
skall doktorn ha för det då ?

Doktorn: Ingenting, men nu får frun gå. 
För jag har flera att bota.

Gumman: Men nog skall yäl doktorn ha 
tjugufem öre i alla fall.

Doktorn: Nej, nu får frun gå, för jag har 
flera att bota.

Gumman: Ja, tack då och adjö. Och kis- 
sen säger också adjö.

Doktorn: Nästa patient.
Fru Persson: Mitt namn är fru Persson. 

Och det här är min lilla Ann-Sofi. Nig för 
doktorn, Ann-Sofi! (Ann-Sofi niger).

Doktorn: Sätt dig ned får jag se på dig!
Fru Persson: Jag är så orolig för Ann- 

Sofi, för hon vill inte äta.
Doktorn: (Lägger örat mot ryggen och 

säger): Hosta! Hosta igen! Räck ut tung
an! Det är inget fel i halsen. (Klappar 
henne på magen). Nog har hon då ätit.

Fru Persson: Ja, ser doktorn, jag lät
henne få. lite kaffe och bakelser, när vi kom 
till staden. Ty hon hade inte ätit något på

TECKNING: Bosse metar abborre av 
Monica Åslund, klass 4.

Harungen.
Märta och pappa skulle bort och plocka 

hjortron. När de kom upp till Sker då 
såg pappa en harunge. Då gick han och 
tog den. Haren var inte alls rädd. Sen 
kom de hem. Märta fick ta pappas cykel. 
Pappa bar harungen. Den var så fin. Men 
nu är han så stor. Han bor i en bur. Vi 
brukar ge honom hö och vatten. Buren är 
bredvid kaninernas.

Sonja Wik. Klass 2.

hela dagen. Det enda jag kan få i henne 
är bakelser, karameller och kakor.

Doktorn: Jaså, sade doktorn, är det det 
felet? Ni har skämt bort flickan, men nu 
skall hon inte ha något mer gott.

Ann-Sofi: (Gråtande): Får jag aldrig
äta något gott?

Doktorn: Jo, om du äter mat, kan du få 
lite gott ibland.

Fru Persson: Ja, tack och adjö då!
Siv Bergman. Klass 5.

ERIK A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrfittar A u k t i o n e r ,  B o 
u p p teck n in g a r  och A rvskiften .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Vindgubben.
Om jag vore vindgubbe, skulle det vara 

roligt för mig men inte för människorna, 
för då skulle jag blåsa på dem så mycket 
jag kunde. Jag skulle blåsa, så träd och 
allt annat blåste bort, och taken skulle 
lyfta sig. Hängde några kläder ute, skulle 
det inte vara roligt för dem, som ägde dem, 
för kläderna fanns nog inte kvar länge, för 
jag skulle nog blåsa bort dem, så fort jag 
såg dem. Men om det regnade, så blåste 
jag bort molnen också, när det hade regnat 
nog mycket, för lite hjälp skulle de väl] ha. 
På sommarn skulle bönderna få det bra, 
för då skulle jag blåsa höet torrt, och sen 
skulle de få stekhett, för att säden skulle 
mogna. När all säd var upptagen och in
körd skulle det åter börja regna.

När hösten kommer, då måste det bli kal
lare. Då blåste jag lite kall luft, så att 
folket fick börja sätta på sig mer kläder. 
Efter hösten kommer ju vintern, och då 
började det allra, roligaste på hela året, snö
stormen. När vintern börjat på all]var, 
lekte jag med snön, så den blåste upp i 
stora drivor. Det skulle folket inte tycka 
om, men vad gjorde väl det. Så skulle jag 
låta det blåsa året runt.

Bo Hälleberg. Klass 6.

När vi gjorde en riskoja.
En gång sade jag till Rut: Vi går till 

skogen och gör en riskoja! Det var Rut 
strax med om. När vi hade gått en stund, 
så kom vi till en gärdesgård, dä,r det var 
fyra granar, som stod så bra, där de skulle 
stå. Då sade jag: Här gör vi den. Det 
tyckte Rut också. Vi drog grankvistar och 
tog pinnar. Sedan började vi att bygga. 
Först reste vi opp pinnarna, sen flätade vi 
granriset mellan pinnarna. När vi hade 
gjort alla fyra väggarna färdiga, blev vi 
så hungriga, så vi blev tvungna att gå 
hem. Nä.r vi hade ätit, sa vi, att vi skulle 
gå dit och göra taket. Men sen sa jag, att 
vi skulle bolla, och det gjorde vi. Så blev 
det ingenting mer att göra den dagen.

Anna Margareta Tupp. Klass 4.

Påskhandla
L !

r

v .

Glas och 
Kaffe - 

G o d

porslin, matserviser 
Frukt - Choklad  

s o r t e r i n g !
J

Lundbl ads E f t T. CyciLLa <^lncLee<SiS<jin
Telefon 225, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING.

I Hedemora.
I sommar har jag varit till Hedemora. 

Vi åkte i tolvtiden och ,kom dit i femtiden. 
Farbror Johan var vid järnvägsstationen 
och mötte oiss. Han bodde i en by, som 
heter Rensbo. Då vi kom dit, fick vi mat. 
När de stora pratat lite, fick vi gå och 
lägga oss.

Farbror Johan hade två fina ridhästar. 
Jag och min tremännimg Olle skulle ut och 
motionera dem. Den häst jag hade var 
rätt vild. Olle red före och jag efter. 
Rätt vad det var satte min häst iav i ga
lopp och gjorde ett krumsprång, så att jag 
flög ur sadeln och hamnade fem sex meter 
ifrån hästen. Jag slog mig rätt duktigt. 
Hästen sprang till en linda, där han bör
jade beta.

Nästa dag skulle vi gå och bada. Det 
var varmt i vattnet. Jag gick upp efter en 
stund och skulle kläda på mig strumpor och 
skor. Då kom en vindpust, som tog mina 
strumpor med, så att de hamnade i sjön. 
Jag skulle hoppa på stenarna efter dem, 
men, jag halkade. Plask, lät det, och så 
satt jag där alldeles genomblöt. Den gång
en var det allt jag, som fick gå hem i bad
byxorna i stället för i de vanliga 
kläderna. Lars Lundell. Klass 4.

På idrottsplatsen.
En dag var vi nere på idrottsplatsen och 

sparkade boll. Vi delade opp oss i två lag 
och sparkade mot varandra. Vi var 12 
stycken. Jag fick stå i mål åt Göran, Gun
nar, Jan, Erik och Bert. Vi började att 
spela. Spelet var ganska jämnt i ibörjan. 
Vårt motståndarlag fick in det första må-' 
let. Men det kvitterade vi snart. Och så 
stod spelet jämnt igen. Vi spelade, tills 
spelet stod 10— 5 tijl vår fördel. När vi 
hade spelat färdigt, gick vi ner och badade. 
Efter badet sprang vi i skogen. Vi tog 
st järnnamn, t. ex. Gunder Hägg och flera 
andra namn och sprang i terrängen. Det 
gick så fint att löpa i terrängen. Det var 
hemskt roligt. Vi sprang en halvtimme, 
och sen sparkade vi litet mot ett mål. Sen 
gick vi hem.

Torsten Nilsson. Klass 6.

SMÅPRATHar skolbarnen för stor arbetsbörda? Den 
frågan har diskuterats i pressen. Diskussio
nen gäller kanske mera läroverken och real
skolorna än folkskolan. Men man ser ock
så påståenden att även folkskolebarnen 
skulle ha för mycket att göra.

Det hände en dag i november vid Kyrk
byns skola. Efter det vanliga skolarbetets 
slut hade en del av barnen slöjd till kl. 
15,50. Omedelbart efter slöjden hade de 
repetition för ett uppträdande (utom sko
lan). Och kl. 18 skulle samma barn på en 
annan tillställning, som räckte till kl. 20. 
Då äntligen var de hemma. Då äntligen 
skulle läxorna klaras. Barnen kan inte 
ofta med skäl klaga på långa läxor nu för 
tiden. I det här fallet gällde läxan 12 ord 
i rättskrivning, noggrant genomgångna i 
skolan och av barnen skrivna i den s. k. 
hemskrivningsboken. Vidare skulle barnen 
lära sig Arkimedes lag utantill. Det är 
1% rad i naturläran. Lagen hade noga 
genomgåtts i skolan, även med åskådliga 
experiment. Vad blev nu resultatet? En * I

I lekstugan.
I sommar har Bibbi, min syster, och en 

annan flicka, som heter Birgitta och jag 
lekt i lekstugan. Då hade vi så roligt.

Vi gjorde sylt och saft där. Sen gjorde 
Bibbi och Birgitta en källare. Där ställde 
de en del av burkarna, och en del ställde 
de i riktiga källaren.

En dag sade Birgitta, att hon fyllde år 
nästa dag. Då skulle hon få ta kaffe till 
lekstugan. Nästa dag blev det fest där. 
Då kom Birgittas mamma och min mamma. 
När Birgittas mamma kom, tog hon två 
potatisblommor ute på landet och gav Bir
gitta. Sen kom min mamma. Hon hade 
inga blommor, för hon hade givit henne 
förut.

Sonja Hellström. Klass 3 A.

stor del av klassen ,kom till skolan utan att 
ha lärt sig vare sig Arkimedes eller stav
ning. Och undra på det. Då jag alldeles 
förvånad över det dåliga resultatet frågade 
en elev om orsaken, sa han: Jag har inte 
haft tid läsa läxorna. Och hur ska barn 
i 10—12-årsåldern ha tid och krafter för 
läxuppgifter, om de gå hemifrån kl. 8 på 
morron och komma hem från sitt ” dags
verke” först efter 12 timmar? Detta är ju 
alldeles på tok.

Det är naturligtvis bra med allt, som gö- 
res för barnens fritidssysselsättning. Det 
är bara bra, att det finns ungdomsloge, 
folkdanslag, scoutkår, vargungar, blåvin
gar, frivillig gymnastik och allt vad det nu 
är. Vi har alla — både lärare och föräld
rar —• anledning att vara tacksamma för 
allt detta.

Men nu tycks det vara så, att somliga 
barn ska vara med i alla sammanslutnin
gar. Och på den punkten måste vi faktiskt 
önska en ändring. Föräldrarna måste nog 
ransonera litet för somliga barn. Det kan 
inte vara bra, att barnen är borta från 
hemmet nästan varje kväll. Det är fel, 
om barnen ska vara så upptagna av möten 
och sammankomster, att de inte hinna med 
sina små läxor.

Och det gäller inte bara läxorna. Som
liga barn tycks också vara så trötta på 
dagarna, att de har svårt att följa med un
der lektionerna.

Så undras det över att resultatet blir 
dåligt. Och oftast är det läraren, som får 
skulden, om barnet inte kan följ-a med. 
(Ty många föräldrar är säkra på att om 
deras Kalle eller Stina misslyckas, så är 
läraren oduglig. Går det bra för barnen, 
så beror det bara på att de är så väldigt 
begåvade.)

Men det är nog många faktorer, som kan 
påverka resultatet av skolans undervisning. 
Att barnen får tillräcklig vila och sömn är 
en mycket viktig sak.

A. K O C K S
RAK- & F R I S É R S A L O N G  

R E K O M M E N D E R A S !

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

O
Arets nyheter! 
BA RN VA G N AR i lager

CARL A. PETTERSSON, ORSA

T ill P å s k e n  . . .
Gosskostymer, Golfbyxor, Trenchcoats, Slipsar, Skjortor, 
Sportmössor, Tröjor, Sporlktäder.
Kappor, Utsirar, Handväskor, Handskar, Paraplyer,
Kapptyger och klänningstyger.
T r e v l i g a  o c h  p r a k t i s k a  v a r o r ,  b r a  p r i s l ä g e n .

E M M A  O L S S O N ,  telefon 125,  Orsa

V Å R P E R M A N E N T N I N G E N  beställes 
nu som  förr m ed bästa resultat hos oss.

Ö stb e rg s  D a m f r i s e r in g
Teleion 208, Orsa
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OKS A SKOLTIDNING

Finnarnas näringar. Forts. fr. sid. 4.

de bli bjuden på sötost, vitost, gammelost, 
getost med flera andra slags ost, grädde, 
skogsbär, foreller, röding och ål, stekt i 
smör, och flötgröt, en rätt, kokad av gräd
de, vari vispades gnomjöl (fint, »dubbelma- 
let kornmjöl). Flötgröten åts med eller 
utan mjölk. På grund av denna rikedom 
på mjölk- och fiskrätter synes bröd ha an
vänts mera sällan. Det mesta av mjölet 
användes på annat sätt.

Av finngumman Kasakka i Björkberg 
fick Gottlund beskrivning på en mängd 
maträtter, som voro tillredda av mjöl. En 
mycket vanlig rätt var motti (nävagröt), 
som var finnarnas livrätt, i synnerhet på 
deras utearbete på somrarna. Gottlund, 
som själv ätit den med god aptit, beskriver 
den på följande sätt: Man kokade fisk
spad, som blandades med så mycket råg
mjöl eller annat mjöl, att massan tjockna
de som en deg. Den rullades sedan mellan 
händerna till en rulle (knådad degklimp), 
vilken begagnades som bröd och åts till
samman med smör eller mjölk.

Pepo (skålklubb) liknade en tjock röra 
och tillreddes av rågmjöl, som rördes ihop 
i kallt eller varmt saltat vatten, tills det 
blev så torrt, att nästan blott mjölet syn
tes.

Hillo (bärgröt) var en gröt av sönder- 
stötta lingon eller andra bär och rågmjöl, 
som rördes tillsammans med mosen.

Rieska eller Kisko var en kornmjöls- 
kaka, som gräddades i ugn.

Mämmi (sötklubb) och sötbjörn voro även 
mjölrätter, som sötades med mycket malt
mjöl. Den förra åts kall som en läckerhet 
tillsammans med grädde. Den »senare gjor
des fastare som ett bröd eller limpa.

Bänkvälling tillreddes av sur mjölk och 
mjöl.

Rovor voro ett uppskattat födoämne. I 
ett välsituerat hem kunde stundom prålas 
med fyra rätter av rovor, nämligen råa, 
stekta och kokta rovor samt rotmos.

Den allra enklaste form av matlagning, 
som brukade förekomma, torde ha varit, 
när finnen vid sina färder i skogen tog 
litet vatten i sitt förskinn och blandade

däri mjöl, som förvarades i den medhavda 
näverkonten, varefter anrättningen utan 
vidare förtärdes.

I Tandsjö åt Gottlund ett barkbröd, som 
smakade bättre än annat sådant bröd. Den 
söta och angenäma smaken härledde sig 
från en ört, som på beskrivningen syntes 
vara Lychnis Dioica (bläsa, smällblomma), 
vilken jämte andra örter blivit torkad och 
blandad med barken.

I Back Olles gård i Björkberg blev Gott
lund i tillfälle att se hans hustru grädda 
barkbröd. Av degen, som fanns i ett litet 
tråg, togs en liten del i sänder och utkav- 
lades på ett bord så tunn som ett tunnrå. 
Denna upplindades på en liten kävling, som 
stacks in i ugnen, »och där hastigt upprulla
des. Det tunna brödet utbreddes på detta 
sätt ganska jämnt och var inom några mi
nuter färdiggräddat. Gottlund fick även 
se ett annat sätt att grädda barkbröd. 
Framför en brasa i spisen hade man ställt 
en järnplåt i 25 graders vinkel. På denna 
plåt utbredde man med en kavel degen, som 
på den varma plåten gräddades mot själva 
lågan på endast några sekunder.

Eriksson meddelar, att finnarna för om
kring ”30—'50 år sedan” hade föga eller 
intet bröd, utan livnärde sig med ” fisk, 
vilt, kött, ost, mjölk och smör” . Sedan emel
lertid förbindelsen med bygden blivit bättre 
och skogs- och flottningsarbetet lämnat 
dem arbetsförtjänst, blev, säger han, bröd
födan alltmer vanlig även bland finnbefolk- 
ningen.

Fattiga och mindre fattiga.
Liksom det överallt — åtminstone hittills 

— funnits fattiga och rika, fanns det även 
i Orsa finnmark folk av olika sociala skikt.

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

Då Gottlund trädde in till bonden Petter 
Ersson Härköinen (Rullbusk), en gammal 
soldat i Kvarnberg, mottogs han med1 väl
vilja och gästfrihet, men värden var så 
fattig, att han icke ens ägde det barkbröd, 
som Gottlund en tid vant sig vid, utan en
dast en filbunk. I Fågelsjö fann däremot 
Gottlund större välmåga än på någon an
nan plats i Finnmarken. Han skriver: 
” Då man även här äter agnbröd, förvånas 
man så mycket mer att här se stora, snyg
ga och prydliga rum, tapetserade salar med 
speglar och lampetter, iskällare, uppförd 
av sten, kök med en hel rad av -blanksku- 
rade kopparkittlar, flaskor och kastruller, 
stora hyllor med porslin och stenskålar m. 
m., vilket icke bevisar fattigdom och vil
ket allt fanns i »Sigfrids gård. Då jag tog 
mig nattläger i en stor och ny halmlada 
eller loge, fann jag där en tröskmaskin, 
den första jag sett på finnskogarna.”

Av kyrkoherden Tobias Westblad i Orsa 
får man även redan 1774 veta, att finnar
na ”begynt bygga svenskstugor, som de 
kalla, med fönster och spisar så som dal
karlarna överallt ha att bo uti” . Det stäm
mer väl överens med Gottlunds »uppgift, 
att han i en finnby på Svartnäs såg ett 
pörte eller rökstuga, som inte på ett halvt 
sekel varit begagnat som boningshus. Fin
narna, som till en början bodde i jordkulor, 
byggde »senare porten, ett hus, som utgjor
des av fyra väggar med eldstad i mitten 
och en öppning i taket för röken. På »si
dorna funnos s. k. lavar eller »britsar, vilka 
användes till »både ligg- och sittplatser.

Husgeråd, kläder m. m.
Husgeråd och möblering var i regel av 

enklaste slag. Fågelsjögården torde ha va
rit ett av undantagen. »Skålar, tråg, bun
kar, tallrikar och skedar voro av trä. Skor, 
kontar, näverlur och mjölkorgar gjor
des »av näver. I denna slags slöjd voro 
finnarna »oöverträffade mästare. De voro 
oerhört händiga i att använda de enkla 
verktygen, kniven och yxan. På grund av 
sitt isolerade läge voro de »även »sina egna 
snickare, skomakare, svarvare, skräddare 
och garvare. De voro även skickliga sme-

3 t ip s  Se dupetutg. . .
Kostymen. . .
Lagom till påsk ha vi fått in några 
verkligt goda helyllekostymer i grått 
och brunt. I vårt sedvanliga goda ut
förande och i nya, moderna modeller 
till förmånligt pris.

137:-, 142:-, 154:-.

Hatten1. . .iAi

Vårhattarna för herrarna börja kom
ma. Redan nu kunna vi erbjuda en 
bra ullfilthatt i färgerna grönt, brunt 
och grått till 16:—. En mycket god 
kvalité kostar i hårfilt 32:—.

Skjortan. . .
En ny sändning skjortor med fasta 
kragar, tillverkade av holländsk pop
lin i god kvalité. Stor mönstersorte
ring i storlekar från 36 till 45. Priset 
är kr. 15:—.
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der. De gjorde järn av myrmalm och till
verkade därav sina spett, hackor och plo
gar och även sina lodbössor. Sådana gjor
des t. ex. i Fågelsjö. Gottlund beskriver en 
sådan hemgjord bössa, med vilken han sköt 
så säkert, att det väckte förvåning. ” Pipan 
var massiv, men utan flagor och rispor. 
Kalibern försedd med sex refflor, som vän
de sig- 2 % gånger ikring, inrymde en kula, 
något större än en ärt, <så man fick tio så
dana av gevärskulan. Låset var ganska en
kelt.” Stocken var mycket kort. Orsaken 
därtill var den, att finnen i skogen eller 
när han plöjde sin åker hängde bössan över 
axeln för att genast ha den till hands, om 
det behövdes.

Trävirke användes så mycket som möj
ligt. Korna bundos t. ex. i länkar av björk- 
vid jor. Kassen eller mesen, som användes 
vid tyngre bördor, gjordes helt av vidjor 
och trästycken. För bodar hade man lås 
av trä, och åror i ekor och båtar sutto i 
starka vidjor.

Kläderna voro hemgjorda av vadmal. 
Pulsar användes icke ens under den star
kaste köld. lönnen kunde lika lätt uthärda 
kylan ute som värmen inne i den flitigt an
vända -badstugan. I klädedräkt skilde de 
sig föga från sockenborna. Dock hängde 
finnen vid vänstra byxlinningen icke blott 
en kniv utan två, säger Gottlund, och mel
lan dem en syl, alla i särskilda hylsor i 
ett fodral. Den lilla kniven, med vilken de 
skuro bröd, kallade de junki och den stora, 
varmed de täljde, puukko. Deras virsut 
(näverskor) och kontar (näverränslar) vitt
nade dessutom om deras finska nationalitet. 
Männen använde även näverbottnade s.-k. 
becksöm-skor och sockor (damasker) om vin
tern. Läder garvade finnen själv och smor
de det med trätjära och talg.

I äldre tid användes icke mycket säng
kläder. Ett par dynor av kalv- eller get
skinn med håret utåt och en madrass av 
samma slag utgjorde jämte några fäliar 
av fårskinn hela sängutrustningen. Sov
platserna utgjordes av väggbänkarna eller

För påsken . . .
Bonader, Löpare, Påskägg, 
Kycklingar, Påskkori, Dekorationer. 
Störsia sortering!

CENTRALBODEN, Orsa
Telefon 298

in j;ö t  ÅOwintatvät-meM.:

Koka o. stek på Helios kokplattor 
Baka i Helios bakugnar

Köp dem i lid hos

M ora-O rsa E lek trisk a A.-B.
Orsa, telefon 192

BOKNYTTESTRID OTT: Äventyr i timmersko
garna. Lindblads förlag. Häft3:-50. 
Den danska författarinnan Estrid Ott har 

försökt att i sina böcker inte bara skapa 
spänning utan också lämna värdefull kun
skap. I föreliggande bok har stoftet häm
tats från tiden för den tyska ockupationen 
av Danmark. En dansk flicka räddas undan 
Gestapo över till Sverige, där hon till slut 
hamnar uppe i Lappland. Hon får där lära 
känna arbetet i timmerskogarna och sam
tidigt uppleva många äventyr. En kläm
mig flickbok passande för 12—14-åringar.

S. L.

golvet. Längre fram kommo sängar med 
dynor och lakan till -användning.

Gottlund, -som tog reda på allt, som kun
de vara av intresse för jämförelse med fin
narnas seder och bruk i hemlandet, stude
rade även finnarnas sång och musik. Han 
hade hört, att det skulle finnas ett musik
instrument, som liknade ”kantele” , finnar
nas nationalinstrument, ett slags zittra, 
men han fann i Björkberg, att det var en 
vanlig fiol, som fått detta namn. Fiolspe
larens äldste son, en 14-årig pojke, ”med 
ett öppet och vackert grekiskt ansikte, uti 
vars blå ögon redan framblickade en -ädel 
själ — ynglingens liv och värme” , var en 
dag hans följeslagare från Björkberg till 
Fågelsjö. Vid en vilostund i sk-ogen frå
gade Gottlund, -om gossen kunde sjunga

VCLIOI ta n .

SEGERS Skoaffär
Teleion 232

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

cSholotiia,

i om ge rem (tal.

några visor för honom. Han blev förlägen, 
men började om en stund växelvis sjunga 
fins,ka och svenska visor. Bland de finska 
styckena var: Yks, kaks, kolm, neljä, an- 
nas illonen olla etc. (ett, två, tre, fyra, var 
varje dag glad). Bland de svenska ut
märkte sig såväl för -sin muntra melodi som 
sin jovialiska karaktär en visa, som han 
sade sig ha lärt av gossarna i Myggsjö 
och som började med orden: ” Det var en 
lördagsafton jag söp mig litet full” etc. 
Då han slutat den, såg han på Gottlund, 
smålog och frågade, om han tyckte om den. 
I Svartnäs finnmark fann Gottlund två 
gummor, som voro skickliga fiolspelare. 
Den ena, som var blind, -hade vunnit rykt
barhet för sin musikaliska talang.

Sista resan.
Efter ett mödosamt arbete i ödemarken 

skulle väl -även finnen en gång vinna vila. 
Men inte ens graven i finnmarkens jord 
lämnade honom i ostörd ro. Gottlund be
rättar i samband med sitt besök i Fågelsjö, 
att finnarna, innan de 1857 fingo tillstånd 
att anlägga en begravningsplats i Hamra 
by, flera veckor och månader varit tvungna 
att hemma i jorden gömma sina lik eller 
bädda dem emellan granris för att hindra 
förruttnelse. Sedan hade de ofta nödgats 
klövja de döda mellan två hästar eller släpa 
dem på en s. k. finnbär (se bilden) för att 
på ett avstånd av åtta till elva mil för
skaffa dem i vigd jord.

Olav Lindtorp har i ” Fra Finnskogene 
i Salör och Värmland” anfört följande, 
varmed denna framställning avslutas: 
” Finnskogens historie er de simple menne- 
skers historie som der födtes, ryddet seg 
hjem og kjempet for tilvserelsen i århund- 
rer. Deres liv og ©aga kommer aldri til at 
skrives som noe stort og sserskilt. På Finn
skogene kan deres saga lese-s i de små åker
lapper og ‘store steinröyser og -den -sagsen 
forteller om slit, arbeid, harde tider og hun
gersnöd, kamp og tro -og arbeidsglede” .

-̂iar M  (lö-rt att Qtiti—̂ bamer!

M A  R A M F R IS E R IN G E N Prova denna permanent till vå-
ren. Vi garantera ett fullgott

är ensam på platsen om resultat.

'Senorita '-permanent
Permanent med fallande värme nit yHati(ojva, tete-jon 453
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FÅSILIIJOB
samt års i i den s  övriga blommor, 
blomsterknölar-lökar, blomjord, frö 
samt i sinom tid alla slags plantor 
av sedvanlig god kvalitet.
Kransar och liukeller bindas med oin- 
sorg och smak och li(I billigasl möjliga 
priser.

Allt della och sakkunniga odlingsråd därtill
i YVIKNERS B lom sterkiosk ,
nyrenoverad och iramilyllad 10 sleg när
mare civilisationen -  Byxlorgel.

Omiotfi^ull I'ERMANENTNING
uiföres av

Gutly Lövberg
Telefon Holen 49

C. Carlssons Åkdonslabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott  p å s k d r i c k a
frén

S toråbro Bryggeri, tel. 189

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1 

N y r e g i m !

Enklare och finare middagar, supéer samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

CBestalL Påskpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Prova min omtyckta kavring!

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Låt reparera SKODONEN hos

E. Mor l i n  g
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Lisiverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonile Wallboard och Plywood,
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HUGOS  KONDITORI
R E K O M M E N D E R A S  
------- Telefon 318-------

fohn P e t te r s s o n s
Sadelinakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning. 

Bi l l i g a  p r i s e r !

Skvreparaiivner
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
G.a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
rep areras!

BI NGCENTRALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
TRUNNA - ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119

lista n  Jiu Vilohem o. Pensionat
Rikstelefon 173

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och Wallboard.

Kallholsfo rs <Sulckerifai>rilc
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

F re l in s  Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av
Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden flyllad 1111 Slällberg

G. A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

Lind hs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N SBYN  -  T E L . ORSA 346

t%JL
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Höj påskstämningen 
med vackra blommor

I r å n

Lindqvist Eitr. Blomsterhandel
— John A. Levenius —

i istae tSaeteeLntg..

M e d l e m

Tel. Alfären 92, Trädg. 120 ankn. bosladen

Gör som Orsa Skoltidning . . . 

tryck hos

B e c k m a n s  T ryckeri
Telefon 247
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STIPENDIEFONDEN

Vid folkskolestyrelsens januarisamman
träde omvaldes Finn Erik Hansson och 
Arthur Eriksson till ordförande resp. vice 
ordförande för ett år. Samtliga kommittéer 
fick också oförändrad sammansättning.

Ett flertal vikarier tillsattes: i Skattung- 
byn J. Sunnerheim och L. Enlund, i 
Hansjö S. Steinholtz, i Kyrkbyn fru Gud
mundsson och i Åberga fru Bultmark.

Förflyttning från Åberga till Hansjö 
beviljades folkskoll. Erik Bjarling fr. o. m. 
den 1 juli 1947.

Ovan Siljans skolförening håller i vår 
sitt årsmöte i Orsa. Det är tio år sedan 
föreningen sist gjorde vår socken den 
äran. Till möteskommitté har folkskolesty- 
relsen utsett Finn Erik Hansson, kyrko
herde Hambraeus, Elna Granholm, Ernst 
Keding, Eric Göransson och Alfred Lustig.

Vid februarisammanträdet framlades 
förslag till ny organisationsplan för Orsa 
skoldÄtrikt. Denna plan, som ersätter det 
gamla reglementet, innefattar en hel del 
förändringar i skolorganisationen. Sålunda 
minskas antalet skolområden från 15 en
ligt nu gällande reglemente till 7, när 
centraliseringen är fullt genomförd. De 
viktigaste nyheterna är Sörmedsjöns skol
område, som omfattar alla byar söder om 
Enån och Kallmora skolområde, som kom
mer att omfatta nuvarande Nederberga, 
Åberga och Kallmora skolområden.

Centralisering skommiiténs förslag om 
byggande av ny centralskola i Sörmed
sjöns skolområde har enhälligt tillstyrkts av 
skolstyrelsen, och på sammanträde den 2 
mars beslöt kommunalfullmäktige att bygga 
skolan.

A. L.

J U L P R I S T Ä V L I N G E N

Om man skulle döma efter julpristävlin
gens resultat, skulle inte intresset för 
historia vara så stort bland skoltidningens 
läsare. Endast två personer har hittat alla 
ohistoriska detaljer på de sju historiska 
bilderna. Nu är det förstås så, att många, 
många flera klarat uppgifterna, men de 
har inte brytt sig om att sända in svaren. 
Och det var ju dumt för deras skull, ty 
åtminstone två av dem skulle då ha fått 
pris. Nu kunde alltså bara två pris delas 
ut, och dessa har gått till:

1) Gunnar Lustig, Mässbacken,
2) Evald Caris, Sigtuna.

LISA HÖGELIN: Inga. Berättelse
för ungdom. Lindblads. 116 s. Pris inb.
2 kr.
En lättläst och fängslande skildring av 

en moderlös skärgårdsflicka, som har mån
ga vänner bland sommargästernas barn 
från huvudstaden. Men så kommer hon allt 
mer ifrån dem. Hon känner sig så under
lägsen, då ”vännerna” börjar skryta med 
sina kunskaper i form av latinska växt
namn och engelska fraser och på alla möj
liga sätt söker förvisa ” lantlollan” till sin 
rätta plats. Inga önskar ingenting högre 
än att också få  studera, men inte av in
tresse för studierna utan för att hävda sig.

Boken läses säkert med intresse av både 
flickor och pojkar, men passar särskilt bra 
för flickor med mindervärdighetskomplex. 
Konstigt nog finns det ganska gott om så
dana i vår tid också. Och de bör känna 
igen sig i boken.

Författarinnan har skrivit bättre böcker 
än denna.

Hj. H—n.

INGER HÖGELIN-BRATTSTRÖM:
Norr om polcirkeln. Lindblads. 135 s.
Pris inb. 2 kr.
En ung, nyexaminerad lärarinna hamnar 

i en ödemarksby i Lappland och ställes in
för det hårda livet i dessa trakter. Hennes 
största problem blir, hur hon ska kunna 
hjälpa krymplingen Olle, som utom sin puc
kelrygg hade ”en vanställd köttmassa till 
ansikte” . Olle hade nämligen som liten fått 
hela ansiktet förfruset, och sedan hade kyl
såren inte alls skötts om. Nu var Olle ut
satt för kamraternas hån och glåpord, och 
han led oerhört av det. Men Olle visar sig 
också vara en riktig karl emellanåt, trots 
att han bara var en liten skolpojke.

Kommer säkert att läsas med intresse av 
barn i fortsättningsskoleåldern.

IIj. H—n.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 70 — 21 mars 1947)

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: Hj. Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd
ligt namn och adress på girokorlels kupong.

(Sedan den sista rapporten var inne i 
Skoltidningen, har ytterligare några an
sökningar om stipendier till Hermods- 
kurser beviljats, nämligen för

Margot Granlund, Kyrkbyn, (Rättskriv- 
ningslära); Per-Erik Ax, Tallhed, (Arit
metik) ; Birgitta Brandt, Kyrkbyn, (Arit
metik) ; Barbro Hedberg, Kyrkbyn, (Arit
metik) .

Skulle det nu vara någon mer som tänkt 
ta en kurs i något ämne, gör då slag i 
saken och sök stipendium! Visserligen får 
alla själva bidraga med ett ipar kronor, 
men det tror jag inte bör avskräcka nå
gon. Det lilla utlägget kommer så små
ningom tillbaka i form av ökade kunska
per. Och de är mycket värda!

Bland de tidigare stipendiaterna är det 
kanske någon, som nyss avslutat sin kurs. 
I så fall vore jag tacksam för ett medde
lande därom. Skriv då gärna, vad ni 
tycker om kurserna!

Sven Lilja, Kårgärde.

SIGNE FREDiHOLM: Familjen på 
Kollen. Lindblads. Pris häft. 3 kr., inb. 
4 kr.
En historia om en norsk familj under 

ockupationen. Boken visar, hur djupt hän
delserna under dessa år griper in i hem
mens dagliga liv. Av alla krävs handling 
och ansvar på ett nytt sätt. Boken är när
mast avsedd för ungdom i åldern 12—16 
år, men jag skulle tro, att ungdomarnas 
föräldrar läser den med lika stort intresse.

H. H.

MÄRTA ROSENKRANTZ: John
Frisk. 2:a uppl. Lindblads förlag. 143 s. 
Pris inb. 2 kr.
Jag har låtit två pojkar läsa boken, och 

här är deras omdöme: ” En bra bok.” —• 
”En finfin bok.” Hj. H-n.

OiSCAR WIKLUND: Klimp och
klump. Två små troll. (Bilderbok.) 
Lindblads förlag. 24 s. Pris häft. 2: 25, 
inb. 3: 25.
Utmärkt trevliga färgbilder, där barnen 

inte bara får göra bekantskap med de 
gemytliga småtrollen utan även med många 
av skogens djur. Boken skulle varit ännu 
bättre, om texten tryckts med enbart stora 
bokstäver och ännu större stil, så att de, 
som nyss lärt sig läsa, lättare kunnat 
klara texten. Hj. H-n.

M ARKISER
Beställ dem i god tid före sommaren!

CARL A. PETTERSSON, ORSA

Sök ej försäkring \ jw  set- k r  i v» v» e v  /

Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

O r s a  E r k .  S j u k k a s s a
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Social värdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.

Upplaga 1.850 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa, 1947 Pris 35 öre.

SKOLNYTT.
BOKNYTT


