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ORSA SKOLTIDNING

Orsa sockens förste finske nämndeman

Erik Persson Pnlkkinen
från Hamra (1748-1024).

För O. S. av skriftställare Rich. Gothe, Stockholm.

Skoltidningen har nyss haft inne en 
serie artiklar om orsafinnarna. Här 
kommer nu ännu ett bidrag i detta 
ämne, denna gång en livsbild. Mitt ma
terial har ibestått mest av gamla hand
lingar: kyrkböcker, husförhörslängder
m. m. Därtill en resebeskrivning av en 
ung finsk student, Carl Axel Got t lund, 
vilken år 1817 vandrade på Orsa finn
skogar.

Efik Persson föddes 1748 uppe i 
Hamra, som från början tycks ha varit 
den mest betydande byn i finnmarken. 
Hans far var finnbonden Per Eriksson. 
Barnet döptes på hälsingesidan, i Los. 
Där hade ju den tiden ett koboltverk 
inrättats och färilaprästerna måste hålla 
ett antal gudstjänster för dem vid bru
ket. Dit sökte sig även hundratals fin
nar från trakten, även från dalasidan. 
Orsafinnarna kunde ju själva ej påräkna 
flera än högst två besök årligen av sina 
präster. I 'kyrkboken står antecknat, 
att en skräddare från Sveg var biand- 
faddrarna. Man undrar om den unge 
Erik möjligen gått i lära hos honom, ty 
han valde detta yrke. Om hans upp
växttid veta vi annars ingenting. Men 
till den finske studenten Gottlund har 
Erik Persson på gamla dagar —  han 
var 70 år då —  berättat åtskilligt om 
sin livsväg. Gottlund fann nämligen, att 
denne gamling, som såg så vördnadsbju
dande ut med sitt silvergråa skägg, 
skilde sig väsentligt från de andra skogs- 
finnarna däruppe och utfrågade honom 
därför närmare om hans livsöden. Han 
fick då av Erik Persson själv höra, att 
denne ”som ung länge uppehållit sig i 
Stockholm, där han som gesäll var in
skriven hos den förnämste kgl. hov- 
skräddaren; att han den tiden varit an
sedd för så skicklig och utmärkt i sitt 
yrke, att han blivit ombetrodd att för 
färdiga konung Gustaf III:s krönings- 
kläder (1772 a lltså)), vilket han även 
sade sig hava gjort. Men att han snart 
—  ledsen vid huvudstadens stoj och 
buller —  längtat tillbaka till sina sko
gar” . Det låter ju  nästan som en histo
ria från våra dagar, eller hur? Säkert 
har Erik P. begagnat sin stockholmstid
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för att förkovra sig i annat också, bl. a. 
i boklig bildning.

När han därför kom tillbaka till sin 
fattiga skogsbygd, dröjde det ej länge, 
förrän socknen förstod att draga nytta 
av hans tjänster. Just en sådan man 
behövde man. En som kunde föra 
skogsfolkets talan, som kunde räkna och 
skriva, bedöma saker och ting, sätta upp 
handlingar, företaga syner m. m. Där
för valdes han in i socknens tolvmanna- 
nämnd. D. v. s. han blev Orsa sockens 
förste finske nämndeman år 1788. Detta 
viktiga ämbete skötte han under tjugo 
års tid, till 1809, då han efterträddes 
av en son, Eric Ersson. Men även efter 
den tiden utförde han många förtroende
uppdrag uppe i finnmarken, både åt 
socknen och åt sina landsmän.

A tt han fortfarande ägnat sig även 
åt jordbruket, framgår av Gottiunds 
skildring, vilken träffade honom på myr- 
slotten. Men den forne hovskräddaren 
var hemma även i andra handaslöjder. 
Jag önskade, att många av mina unga 
läsare kunde komma på en utflykt till 
socknens gamla, övra finnmark. Komma 
Ni då till Hamra, skola ni besöka Hamra 
kapell och även den gamla begravnings
platsen. Båda platserna ligga mitt i 
samhället. När ni inträda i kapellets 
vapenhus, kan man i en skrubb på 
vänstra sidan beskåda ett par bastanta 
träportar, på vilka med kniv inskurits 
tvenne bibelverser. På ett gångjärn 
finner man initialerna EPS och årtalet
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Carl A. Pettersson, Orsa

Erik Perssons gravkors på Hamra 
gamla begravningsplats.

1787. Arbetet vittnar om kärlek till 
hembygden.

Man berättar i bygden, att Erik Pers
son även hann snickra sin egen kista och 
smida sitt eget gravkors före sin bort
gång. Komma ni till gamla begrav
ningsplatsen, som ej ligger långt från 
kyrkan, finns där egentligen bara ett 
enda minnesmärke, ett gravkors av järn, 
vackert smitt. Även Karl-Erik Forsslund 
såg det, när han for den vägen, men han 
har ej kunnat tyda initialerna, ej heller 
kunnat utforska, vem som möjligen vilar 
där. Men där möts vi åter av initialerna 
EPS och årtalet 1824, Erik Perssons 
dödsår, som skrivits dit av anhöriga.

Man känner sig stämd till andakt, när 
man står inför detta 'minnesmärke. Här 
vilar dock en märkesman för  finnskogen. 
En som har varit med om mycket därute 
i världens vimmel, men som trots fram 
gång i huvudstaden hellre sökte sig hem 
igen för att tjäna sin hembygd. Det 
var vackert gjort och vi kunna lära myc
ket därav. I våra dagar går ju  en 
ström av särskilt unga människor från 
landsbygden till våra större städer. Man 
har fått för sig, att landsbygden är 
tråkig. Man lockas av storstadens glans 
och glitter. Men är nu detta egentligen 
så eftersträvandsvärt och så märkvär
digt? Att t. ex. ha lika många Ibiogra
fer här i Stockholm som året har dagar 
—■ gör detta oss så mycket märkvärdi
gare? Många bli också missräknade, 
andra lida skeppsbrott i storstadens 
frestelser. De flesta längta —  trots allt 
—  hem till sin gamla hembygd. Låt oss 
då lära av Erik Persson. Han reste ut, 
lärde sig så mycket som möjligt, men 
han glömde ej att återvända hem. . .

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

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

och Inteckningsärenden.
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ORSA SKOLTIDNING

HOS KORGMAKAREN
Korgflätningen, så som den förr be

drevs i Våmhus, håller på att försvinna. 
Den är inte längre ett vanligt hand
arbete i så gott som varje vämbusgård. 
Endast några få  sysslar fortfarande 
därmed. Rationalisering är tidens lösen 
även inom korgmakarens yrke.

En som. uppmärksammat detta tidens 
krav är korgmakaren Anders Bäck i 
Sivasbacken. Skoltidningens medarbe
tare har med kamera och anteeknings- 
block gjort ett besök hos honom, för att 
få se hur korgflätning går till. Och det 
var synnerligen' intressant att se på.

För något över ett år sedan byggde 
Anders Bäck sin korgfabrik nere vid 
Våmån. Strax intill fabriken ligger; 
korgvirket i b löt i en vik av ån. Virket 
till korgar skall vara rätvuxen furu, så 
kvistfri söm möjligt. Det skall ligga i 
blöt för att inte blåna och för  att bli 
mjukt och segt att arbeta med. Herr

Bäck berättar att en stock, som legat på 
sjöbottnen i 30— 40 år, kan vara ett all
deles utmärkt korgvirke.

Inne i fabriken är det fullt med fär
diga och halvfärdiga korgar. Herr Bäck 
har specialiserat sig på nyare typer av 
korgarbeten. När vi kommer in, lovar 
han att göra en korg, medan vi ser på. 
Det blir en s. k. tamburkorg.

Han tar ett trästycke, 5 cm. brett, 
knappt 2 cm. tjockt och 80— 90 cm. 
långt. Med kniven hyfsar han först av 
trästycket, så att det får raka kanter. 
Sedan sätter han kniven mot änden för 
att klyva träbiten. Men han gör bara 
en liten skåra, tar sedan bort kniven och 
sliter med blotta händerna isär träski
vorna som man drar itu ett par hop
klistrade band. Om och om igen klyver 
han de tunna skivorna, tills han av den 
15— 17 mm. tjocka träbiten fått 10 tunna 
spån eller ” spjåkar” , som han kallar

” Korg fabriken" vid Våmån.

dem. Så ska spjåkarna kantas, d. v. s. 
göras tunnare utåt kanterna. Det sker 
genom att man drar dem mellan ett par 
snedställda hyveljärn. Så är spjåkarna 
färdiga, och flätningen kan börja.

Det är roligt att se på, när Anders 
Bäck arbetar. Det är ” greppet direkt” 
alla gånger. Vart enda handtag, som 
för en ovan säkert skulle vara svårt att

Virket ligger i blöt i Våmån. Virket klyves i tunna skivor. Flätningen börjar.

Trästycket hyfsas till före klyvningen.

ERI K A N D E R S S O N
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
FörrSttar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar o c h  Arvskiften. 
Ombud för Stockholm», Göteborg» m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 40

De tunna träskivorna putsas före 
flätningen.

På en kort stund blir korgen f ärdig.

LILJAS RAMFRISERING
Rekommenderas! Tel. 306, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

Färdiga korgar av många 
olika modeller.

göra efter, ser så otroligt enkelt och 
självklart ut, när han gör det. Med säker 
hand och säkert öga, utan ett ögonblicks 
tvekan arbetar han. De smidiga spjå- 
kama formar sig lydigt under ihans hän
der, och på en liten stund är korgen 
färdig. Det syns, att det är den vane 
yrkesmannen, som arbetar.'

Och Anders Bäck bör då ha vanan 
inne. Han berättar, att han redan som 
10-årig skolpojke fick hjälpa far med 
att kanta spjåkar. Snart nog fick han 
också börja fläta. Under uppväxtåren 
fick han var sommar följa  far till Stock
holm och fläta korgar där. Senare har 
Anders Bäck under många år varit i 
Amerika och arbetat i både stora och 
små korgfabriker ” over there” .

Anders Bäck berättar, att korgflät- 
ningsfconsten kommit till Våmhus från 
Finland. Den är betydligt yngre än hår
arbetet i Våmhus. Antagligen har kons
ten snappats upp av någon, som vand
rat till Ryssland med kårarbete. Och 
det är många våmhusbor, som gått dit, 
bland dem också Anders Bäcks morfar.

Vi försäljer alla slag av 
handgjorda spånkorgar

Konsum, Våmhus
Telefon 3

Sedan lång tid tillbaka har man i Våm
hus flätat såll. När man sedan fick se 
den finska korgflätningen, var det j.u ett 
arbete, som man redan i någon mån 
kände till, och som därför var lätt att 
ta efter.

Medan Anders Bäck berättat detta, 
har korgen blivit färdig och skall bandas 
i överkanten. Den här gången bandar 
han korgen för  hand. Men annars har 
herr Bäck också åtskilliga mekaniska 
hjälpmedel för olika faser av arbetet i 
verkstaden, och han väntar ytterligare 
på några maskiner.

Se, man måste ha maskiner till hjälp, 
om man ska kunna stå sig i konkurren
sen nu för tiden, säger hr Bäck. Det 
finns korgmafcare på flera platser än i 
Våmhus. Korgflätningen förblir nog 
hantverk, även om man låter maskiner 
göra en del av arbetet.

Anders Bäck säljer alla sina arbeten 
till Mora Hemslöjd. Och därifrån går 
hans arbeten genom Hemslö jdsförbunde t 
ut över hela Sverige.

D. H.

Mäster med mor och syster.

Bäck Handels AB
Speceri- & Diversehandel

Parliförsätjning 
av dala-spånkorgar

Telefon 12, Våmhus

Våm hus H andelsfören ings AB
Speceri- Diversehandel, telefon 1, Våmhus

O tt e  Hi ^ctaäittita inLöf)iLälia. path^ötiä tjH iH ff av LanÅ^jatÅa iyånh&Tcj-at.

Småprat.
Småfåglarna är våra bästa vänner. 

Bofinkar, sädesärlor, svalor och många 
andra kommer varje år med bud om att 
en ny sommar är i antågande. De gläder 
oss med sin sång, och deras arbetslust 
och livsglädje smittar av sig också på 
oss människor. Hur trevligt är det inte 
med ett rikt fågelliv ?

Men det är inte bara trevligt. Hur 
skulle vi människor kunna klara oss 
utan småfåglar? Hur skulle inte alla 
skadeinsekter föröka sig, om inte fåg
larna hjälpte människan ? Hur skulle det 
gå med våra skördar i trädgårdar och 
på åkrar, om inte fåglarna funnes ? 
Många fågelarter tycks under senare år 
ha minskat i antal i vårt land, och 
många fackmän har bekymmer för fram 
tiden, om detta fortsätter.

Vi bör alltså på alla sätt ihjälpa och 
skydda våra vänner småfåglarna. Det 
är i vårt eget intresse. Skaffa dem bo
platser ! Skydda dem ! Sätt upp holkar 
på vårarna! Rensa och reparera de 
gamla holkarna!

Efter det som här sagts förstår säkert 
också alla pojkar, att sädesärlor och 
flugsnappare inte är några passande 
mål för skjutövningarna med luftbössan 
eller slangbössan. Sådana ” skyttar” 
visar bara sin egen. dumhet. Det är 
ingen jägarbragd att skryta med att ha 
skjutit så och så många småfåglar, 
vilket man faktiskt kan få  höra ibland. 
Sådana ”bragder” är verkliga ” sabotage 
mot mänskligheten” . Och det är också 
förbjudet i svensk lag att döda eller 
skada våra duktiga vänner.

Inte sällan blir det också fråga om 
rent djurplågeri. I somras hittades så
lunda en sädesärla med en luftbössipil i 
bakkroppen. Hon hade tydligen levat 
länge med den och plågats. Och hur 
gick det med ungarna i boet, när mam
man slutligen dog ? Ty det var den 
tiden. Och nu fick ungarna kanske 
svälta ihjäl också.

Det är roligt att skjuta prick. Det 
tycker jag också. Men varför ska det 
vara på fåglar eller andra nyttiga djur ? 
Sätt upp ett plåtlock av en skokräms
burk på ett snöre. Det går precis lika 
bra. Fönsterrutorna kan också lämnas 
i fred. Det blir så dyrbart med fönster
rutor.

H j. H -n.

Sommarnyheter
i stilfulla dam- och barnhattar samt 
mössor i många piffiga modeller. 
Handarbeten samt garner för stick
ning i stor sortering.

ev t
Mode- & Handarbetsaffär, tel. 4, Orsa
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Hur en sockenbeskrivning kommer till.
För Orsa Skoltidning av fil. dr Johannes Boëthius.

I I

Nykterheten var >på 1700-talet i Orsa 
liksom överallt i vårt land icke den allra 
bästa, och mycket säd åtgick till bränn
vinsbränning. Därigenom ökades bristen 
på brödsäd, som var synnerligen stor 
under de oupphörligt återkommande 
nödåren. 1771 utlystes på landshövding
ens begäran en sockenstämma angå
ende föranstaltningar till hämmande av 
■brännvinsbränningen. Socknemännen be
tygade på denna, att här i socknen icke 
skulle till något överflöd brännas, ja, 
att de flesta aldrig eller ganska litet bru
kade sina brännvinspannor, varför soc
kenborna ansåge det onödigt, att bränn
vinspannorna bleve ” insatta i något all
mänt rum eller att kostnad gjordes med 
deras förseglande” . Följande söndag 
hölls åter stämma om denna fråga, och 
då begärde socknemännen i ett ” ödmjukt 
memorial” , att de skulle få  ” till nytt
jande behålla” sina brännvinspannor. 
Detta motiverades med att ” säden i syn
nerhet till halm och foder under sist
liden sommar blivit så synnerligen liten 
och alldeles otillräcklig till kreaturens 
framförande, att man måst ” gripa till 
varjehanda svåra och ovanliga saker, så
som bark, ris, hästgödning m. m., vilka 
omöjligen kunna nyttjas, med mindre 
man har något att lägga därtill, varvid 
dranken efter brännvinet är det allra 
tjänligaste och spissammaste” . Det 
framhölls i memorialet, att det då vore 
en misshushållning att till kreatursföda 
använda mjöl eller säd, emedan då lika 
mycket säd skulle åtgå, ” varandes alltid

bättre få  en hel nytta av säden, då både 
folk och kreatur ha gagn därav, än en 
halv, då allenast kreaturen få  gagn 
därav” .

Att dock orsafolket i mitten på 1800- 
talet var mycket nykterhetsvänligt, 
framgår av ” det väl överlagda och en
hälliga” beslut, som stämman fattade 
1853, att i ödmjukhet anmoda Konun
gens befallningshavande att hos Hans 
Kungl. Maj :t anmäla Orsa socknemäns 
”undersåtligt ödmjuka bön, att Hans 
Kungl. M aj:t täcktes hos rikets ständer 
göra sitt inflytande mäktigt gällande för 
att vid detta riksmöte förmå dem bättre 
än deras föregångare att behjärta svens
ka folkets så länge förbisedda och obe
svarade frå ga : Skall svenska folket vara 
eller icke vara ett kristligt samhälle? 
eller skall det genom en på religiös bot
ten grundad lagstiftning återföras till 
forna tiders gudaktighet, sedlighet, med
borgerlighet och mannakraft? Helst 
önskade Orsa sockenmän, att brännvins
bränningen och handeln med spritdryc
ker förbjödes och på en gång helt och 
hållat avskaffades, men då detta väl än
nu icke lät sig göra, skulle det dock 
innerligt glädja socknemännen, om des
sa drycker belädes med en 'hög skatt för 
både ” tillverkare, utprånglare odh för- 
tärare därav” och stränga straffbestäm
melser stadgades för dem, som foröte mot 
de lagar, som skulle hämma missbruket 
av dessa drycker.

Även andra sedliga åtgärder än nyk- 
terhetsbefrämjande företogos emellanåt

Dr Boéthius vid sitt arbetsbord.

av sockenstämman. 1844 framställdes 
frågan om vilka mått och steg borde ta
gas för att främ ja sedligheten särskilt 
bland församlingens ungdom. Nu liksom 
några gånger tidigare klagade man över 
att ungdomen, särskilt i de större och 
folkrikare byarna, isynnerhet på lör
dags- och söndagskvällarna, samman- 
skockar sig ” och driver omkring långt 
in på nätterna på gator och gårdar, för 
oljud och med varjehanda lättsinniga 
upptåg stör den allmänna ordningen” . 
För att förekomma ett sådant oskick 
beslöts nu enhälligt, att varje .husbonde 
skulle hålla sitt husfolk hemma kl. 9 
lördagar, söndagar och övriga högtids
dagars aftnar från d. 1 september till 
den 1 maj samt kl. 10 dylika aftnar un
der den övriga delen av året. Förseelse 
mot denna överenskommelse ‘belädes med 
böter,

I kyrkoarkivets hyllor se vi en läng 
rad av stora böcker. Det är de s. k. 
förhörsböckerna, som upptaga för tioårs
perioden alla socknens invånare, förde
lade på de olika byarna. Dessa gå till
baka ända till 1680 och gå i en obruten 
följd  fram till i år. I dem få  vi för äld
re tid uppgift om de vuxnas läskunnig
het, deras kunskaper i katekesens olika 
delar, hur ofta de gått till nattvarden 
m. m. Av dem få  vi också reda på b y 
arnas invånarantal under olika tider, och 
vi se, hur somliga byar gått upp i andra,

Forts, d sid. 13.

PORTRÄTTET f r c i n
k o nf i r ma t i o n s -  och e x a m e n s d a g a r
blir ett minne för hela livet. Se vår skyltning!

e c ^ m c z n i S

Fotomagasin, Orsa, telefon 93
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ORSA SKOLTIDNING.

Nu ska båten i sjön 
och sportstugan ses om.
Trots rådande svårigheter för vår bransch kunna 
vi dock fortfarande erbjuda goda kvalitéer i
Skeppsbottenfärger - Båtfernissor - Båtkitt - Lackfärger 
Penslar och borstar m. m. - Blyvittfärg - Blymönjefärg

Licensfria oljor och färger 
för ut- o. invändig målning

Giv Ert hem liv och färg med tapeter!
Utnyttja de rika möjligheter till vackra och slående inrednings- 
effekter, som erbjuds Er genom tapeter. Variationerna äro otaliga. 
En enda vägg tapetserad med en glad mönstrad tapet i ett för 
övrigt neutralt rum — en sällskapsgrupp, en läsvrå eller en 
blomsterhörna markerad av sin särskilda tapet — ett diskret 
mönster, som ger den rätta bakgrunden till Edra möbler — över
allt kan Ni ge Ert hem en särpräglad, personlig touche.
Tapeter är inte bara ett roligt material att arbeta med — det 
är också praktiskt, billigt i anskaffning, lätt att sätta upp, enkelt 
att reparera eller byta.

VÅRT SORTIM ENT ÄR I ÅR STÖRRE ÄN N Å G O N S IN !

<^LcicLjCLncLe

G olv- och lin o leu m fern issa n

H E R K U L E S
nu åter i marknaden.

EN 6-TIMMARSLACK AV O Ö VERTRÄFFAD  SLITSTYRKA.

Telefon 340 -Y . F E R N E M A N -  Telefon 340
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Nederberga skola presenteras denna gång. Klasserna 3—6' har där samma lärare. 
Det är denna skolform, som kallas B 2-skola.

Första raden: Gunnel Berglund, Anna-Greta Åsenlund, Anne-Marie Forsgren,
Sture Hansson och Folke Eriksson.

Därbakom: Olle Gropman framför Birger Svedgård, Mait Äsenlund, Anna Säll, 
Berit Kvarnström, Gertrud Berglund, Ulla Gropman, Ulla Bodin, Per-Axel Björkman, 
Monica Björkman, Gunnar Lustig, Bengt Eriksson och Wäinö Larsson.

Frånvarande: Hans Kvarnström, Kerstin Gropman och Eivor Eriksson.
Lärare: Alfred Lustig. Foto: E. Bjarling okt. 1946.

Tvättmaskiner i Orsa.
En epokgörande händelse i Orsa soc

kens historia, åtminstone ur husmödrar
nas synpunkt, var det, när kommunal
fullmäktige beviljade medel till inköp 
av 6 tvättmaskiner och centrifuger att 
sättas upp i Kyrkbyn, Skattungbyn, 
Mässbacken, Slättberg, Holen och Han
sjö. I Kyrkbyn är tvättstugan inrymd 
i brandstationen, i övriga byar får bad
husen tjänstgöra som tvättstugor. 
Maskinerna liar i vinter monterats upp 
på sina resp. platser, och nu är tvätt
ningen i full gång.

Skoltidningens fotograf har gjort ett 
besök i Hansjös bastu, där fru Anna 
Ståbi med klockan bredvid sig ” sitter på 
en bänk och sköter maskinerna” . Hon 
vrider bara då och då på avlopps- och 
påfyllningskranar och låter maskinen 
snurra sina vissa minuter, och så är det 
hela klart. Enkelt och bekväm t!

Och att maskintvättningen redan vun
nit husmödrarnas förtroende och upp
skattning syns tydligt därav, att maski
nerna ständigt är tingade flera veckor 
framöver. Visserligen finns det en och 
annan husmor, som ännu håller fast vid 
sin gamla tvättmetod. Men de flesta 
husmödrar är säkert tacksamma för 
maskinernas hjälp och resonerar likt den 
unga fru, som häromdagen sade: ” Inte 
tror jag, att maskintvättning nöter klä
derna lika mycket som den gammaldags 
tvättmetoden heller. Och även om så

skulle vara, så är det väl bättre att bara 
kläderna blir utslitna, än att både jag 
och kläderna ska bli det.”

D. H.

Ohlins Möbler ^Izctva LT i^cLa acli t t e v u a Å !

Den som tänker sätta bo eller komplettera finner många 
fynd hos oss. Alla slags såväl finare som enklare möb
ler i stor sortering till extra låga priser.

G U N N A R  Ö H L I N
Orsa, tel. 538, bostaden 564, affären 531
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ORSA SKOLTIDNING

FRÅN SKOLBÄNKEN

Leka häst.
När Anders kom ifrån fäbodarna, hade 

han en liten vattenkärra, som han åkte på. 
Vattentunnan hade han tagit av. Kärran 
var så lätt, att jag- orkade dra Erik på 
den. Erik 'sa, att vi skulle leka häst. Jag 
skulle vara häst och han körkarl. Vi lek
te, att vi var till kvarnen. Sen skulle Erik 
sko mej. Då hade han några pinnar, som 
han låtsades ta av skon med. När han 
skulle sätta fast skon, tog han en spik, 
som han vände opp och ner på, så att han 
inte skulle förstöra min riktiga sko. När 
vi hade skott färdigt, sa Erik, att vi skulle 
köra ved. Vi åkte ut i hagen. Där såg vi 
Nils och Bo och ropade på dem. Då skulle 
Nils vara häst och jag körkarl. Nils tyck
te, att kärran var så tung, så vi åkte utan 
kärra. Vi sprang runt vår stuga flera 
gånger. Erik blev så trött på att springa, 
så han gick hem. Bo och Nils gick in till 
sej, och jag gick in och läste i en tidning.

Hans Söderlund. Klass 4.

Under påsklovet.
Undör påsklovet var jag och såg på fjä 

rilar och fåglar. Först såg jiag en talgoxe, 
som! isatt ii vårat körsbärsträd. Sen gick jag 
till härbret och satte mig att sola. Då kom 
det en nässelfjäril. Han störde mig. Ja 
sa för mig själv. ” Den- där klumpediunsen 
ska då vara här och arga mig!” Jag gick

En dag på Hermansöarna.
En dag, då jag kommit från skolan, kom 

Alice till mig. Vi bollade ett tag. Så ro
pade Anna, att jag skulle gå till Örns med 
telefon. Sedan frågade jag Märta, om hon 
skulle bli med oss till Micholshagen, för vi 
skulle se, hur mycket vatten det hade blivit 
där. Där är det som en liten tjärn, och

därifrån. Jag gick till Lars och talade om 
vad som hänt. Lars sa: ” Har en ko vänt?” 
Jag och han skrattade. ”Jag dör” , sa Lars, 
och vi skrattade ändå värre. Sen gick vd 
hem till mig. Då såg jag en bofink, som 
satt långt oppe i en björk.

Sen vart det mörkt, då gick jag och Lars 
bort och kastade påsk-kort. Bara vi hade 
kastat dem, gick jag hem.

Aulis Lammi. Klass 3.

från den rinner det som en sjö. Den kal
las Hermansjön. På sommaren torkar den 
bort. Då vi skulle gå dit, kom Barbro och 
blev med. I tjärnen var det ganska myc
ket vatten. Sen gick vi ner till Herman
sjön. Där är det små kullar, som likna 
öar. På dem växer det träd. Jag och 
Märta bodde på en ö, Alice och Barbro på 
en annan. Vi gick i vattnet. Märta fick 
se en kastrull. Den tog hon. Sedan sa 
hon: ” Om vi vänder på den, blir det elekt
risk spis.” ”Ja, det kan vi” , sa jag. Se
dan tog vi små burkar, som vi hade till 
kastruller. Så fick jag se en hink. Jag 
skulle g‘å och ta den, men då kände jag, 
att jag hade vatten i stövlarna, så jag vän
de tillbaka.

Sedan skulle vi fiska. Vi måste gå till 
land, om vi skulle fiska. Vi tog burkarna, 
som vi hade till kastruller, till båtar, las
tade dem fulla med kottar och kvistar 
och lekte, att det var fisk. Vi hade en 
bricka, som vi rensade fisken på. Men så 
bröt vi av den en bit. Då sjönk den. Jag 
gick ut i vattnet för att ta den. Då hal
kade jag, så jag fick vatten i ena stöveln. 
Då var fisket slut. Vi skulle gå till våra 
öar och sova. Men då sa Märta, att kloc
kan hade blivit mycket. Sedan gick vi 
hem. Klockan var sju. Det var skojigt 
att vara på Hermansöarna.

Gunnel Trygg. Klass 4.

Trivsel på köpet!
God passform och ett sömnadsarbete, som 
går ut på att skapa kvalité, ger Er trivsel 
på köpet i ett plagg från Hanssons.

Blazern För pojkarna
är fortfarande det populäraste vår
plagget och Ni har hos oss mycket 
att välja på i vårens nva modeller.

Priser: 55:—, 61:—, 65:—.
Udda byxor
till blazers och till sommarklädseln 
kunna vi nu erbjuda i rena helylle
tyger, som hålla pressningen och sti
len. Brunt, grått och beige till priser: 

27:50, 3 2 :- , 3 6 :- , 4 L - .
De ljusa vårrockarna
i sliponmodell ha vi i impregnerad 
poplin med foder från 75:—, i utfö
rande utan foder till 54:— samt i 
trenchcoatmodell med gummerad in
sida till 45:—.

ha vi en god sortering i kostymer i 
storlekar 7-15 år. Golfbyxor i samma 
storlekar till fördelaktiga priser, t. ex. 
storl. 10 år från 14:50. Slipowers i 
ylle och bomull.
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.OKSA SKOLTIDNING

När solen blev försenad.

Bing bång, bing, bång, bing! Väggkloc
kan i fru Sols kammare slog fem tunga 
slag. Solen gäspade och vände och vred 
sej i sin mjuka bädd av rosafärgade moln.

” Usch” , tänkte solen, ”nu måste man 
stiga upp igen för att lysa för de dumma 
människorna, som inte har varken vett 
eller förstånd. I går. lyste jag för mycket 
i Kongo och för litet i Sibirien, och då 
blev det gnäll, och de önskade i Afrika, 
att solen inte skulle finnas” .

Solen ropade på sina barn, de kvicka 
och roliga solstrålarna: ”1 dag får ni åka 
kana hur mycket som helst på regnbågen, 
för i dag tänker jag vila mig” .

När klockan var tio, hade solen ännu 
inte gått upp i öster.

”Vad” , sade sibirierna, ” tänker solen inte 
gå upp ? Bara den enfaldiga månen står 
och menar, att han kan ersätta solen” .

Klockan blev ett, men ingen sol syntes 
till. Muhammedanerna trodde, att Moham- 
med straffade dem, för de kanske gjort 
någonting, som ej behagade Allah.

Men nästa morgon steg solen upp kloc
kan fem och lyste vackrare än någonsin 
över nejden.

Gunhild Lif. Klass 5.

Jag tycker om kor.

Nu syns det att det har blivit höst, och 
nu har blommorna vissnat, och nu får inte 
korna vara ute längre, för marken har fru
sit. Om korna vore ute, så skulle de bli 
förkylda, och det blir inte roligt för kossan.

När jag var i Funäsden i somras hade 
jag så roligt. Jag fick lära mig att mjölka 
och då fick jag mjölka min ko och hon heter 
Löva och hon är så snäll. Där är en ko som 
måste ha en kedja om benen för hon sparkar 
när man skall mjölka henne. Det är Nils 
Uttus ko. Men moster tycker synd om kos
san så hon sätter inte på kedjan och kon 
står så stilla. När Nils mjölkar henne då 
spänner han åt kedjan så hårt så jag börjar 
grina. Göta Liljeholm. Klass 2.

En intressant utflykt.
En dag var vi på utflykt. Först for vi 

till Åberga och såg på en lind. På linden 
satt en skylt, där det stod: ”Natur
minne från 1918, Dalarnas Hembygdsför
ening.” När vi hade sett på linden, for 
vi till slipstensgruvorna. En smal väg 
ledde dit.

Då vi kom dit, höll några karlar på att 
draga upp ett stort sandstensblock, som 
det skulle bli en slipsten av.

När vi hade sett, hur de drog upp sand- 
stensblocket, frågade vi dem, om vi fick 
åka tralla, och det fick vi. Vi lekte, att 
det var en spårvagn. Vi gick på nästan 
alla. De, som inte fick plats, sköt på.

När vi hade åkt en stund, gick vi till 
Forsgrens gruva. Där var det bara en 
karl. När vi hade varit där en stund, le
tade vi rätt på några små sandstenblock, 
som vi kunde göra små slipstenar av. Vi 
lånade en svarv av karlen. Med svarven 
gjorde vi en cirkel. Sedan tog karlen en 
liten hammare och slog runt. Vi fick var 
sin liten slipsten.

Då jag kom hem, slipade jag den run
dare.

Martin Svennar. Klass 5.

väggen och så klättrade de upp allihop. 
Men vi var så bra gömda, att de inte såg 
oss. De gick in i en skrubb i andra ändan 
av huset och letade. Då passade vi på att 
gå ner igen. Men vi hann inte ner på 
marken, förrän de hade upptäckt vår 
flykt.

Vi sprang, så fort vi orkade, och gömde 
oss i Eriks vedbod, men de hittade oss, 
och då var vi instängda, så det var omöj
ligt att smita.

Nu var Erik och jag tagna, men det 
tre kvar än, och det tog en god stund, 
innan de hade tagit dem.

Nu var det det andra lagets tur att 
rymma, och vi skulle leta. Vi höll nästan 
på en halvtimme, innan vi hade tagit rym
marna. När vi lekt färdigt, var det tid 
att gå hem. Klockan var då halv åtta.

Lars Sundin. Klass 5.

TECKNING: Sommarnöje av 
Gullan Holmström, klass 6.

När vi lekte Rymmare och fasttagare.
Några kamrater och jag lekte en dag 

Rymmare och fasttagare. Vi var tio styc
ken, så det blev fem i varje lag.

Det laget jag var med i fick rymma 
först. Erik och jag gömde oss på samma 
ställe. Det var på en sågspånsvind. Men 
för att komma upp dit, måste vi ha en 
stege, för dörren, där trappan gick upp, 
var låst, och vi tänkte ta oss in genom 
en fönsterglugg. Snart hade vi fått upp 
stegen mot väggen, och så klättrade vi 
upp och in genom fönstret. När Erik och 
jag väl var inne, tippade vi ner stegen 
igen.

Snart kom de, som skulle leta. Vi gick 
då ifrån fönstret, för annars kunde de se 
oss. Om en stund skrek de, att vi skulle 
ge signal. Jag skrek ” o hoo” och då kom 
de fortare än kvickt. De ställde sig och 
tittade upp mot fönstret. Snart kom de 
under fund om, att vi var där uppe, efter
som stegen låg där. De reste upp den mot

För konfirmationen och examen:
i \sLae

S e g e rs  Skoaffär  AB
Telefon 232

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

Orsa Cykel- & Sportaffär, tel. 281
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

Vulkanisering av cykeldäck.

Ni som skall stå brud till Pingst kom ihåg att

N ya D am friseringen
gör erkänt vackra brudklädslar.
Obs! Brudslöja finnes till uthyrning.

nnie K^UsCctsLajv tei. 4-SJ

Det finns ingen bättre 
gåva än
ett ur

Just i vär 
tid, då en sak 
av bestående värde sär
skilt uppskattas. Konfirma
tionsgåvan för livet — ett 
kvalitetsur med garantibrev 
som gäller över hela landet. 
Hos oss kan Ni välja bland 
världsmarknadens förnämsta 
märken.

U rm ak are Gust. H clgeson
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ORSA SKOLTIDNING.

TECKNING: När flyttfåglarna komma av 
Gulli Snabb, klass 3.

Min resa till Värmland.
Pappa skjutsade oss ner till byn. Då steg 

mamma och Gunnar och jag på tåget. Vi 
satt bredvid några andra flickor. Sen gick 
tåget. Då vinkade jag åt Alf och pappa. 
När vi kom fram då visste vi inte var mor
far bodde. Vi gick och frågade i gårdarna. 
Sen kom vi fram till morfars. Mamma ro
pade hej åt morfar. Då hälsade vi på mor
mor.

Sen gick vi in. Mormor tog fram en skål 
med smultron. Vi åt. Det var gott. Mor
mor hade bakat bullar. Dom var på säng
en. Gunnar gick och tog en bit. Sen gick 
vi och lade oss. Det var så skönt att sova. 
Men på söndag kom tant Tilda och Tilli. 
Och vi hälsade på dom. Tilli hade gott i 
resväskan. Vi fick av henne och vi hade 
så roligt. Nästa söndag då fyllde morfar 
70 år. Då kom morbror och moster och 
morbror Erik, en gammal farbror och en 
gammal tant. Vi fick kakor och tårta och 
kaffe. Det var så roligt. På måndag for 
vi hem.

Märta Ståbi, klass 2.

Om våren.
Nu har vi april,
och lärkan slår sin drill.
Det är varmt och skönt om dagen, 
bofinken slår så glatt i hagen. 
Sipporna har kommit fram, 
invid björkens vita stam.
Många andra blommor knoppa 
och barnen börjar hage hoppa. 
Tussilago står vid dikeskant, 
lyser så gul och välbekant.
Skatan med vingarna flaxar, 
kråkan skriar och kraxar.
Kasarna brännas sista april, 
då vi hoppa och skutta vill.
Röken flyger högt upp i skyn.
Att se det är en härlig syn.

Elvy Nilsson. Klass 5

En vårvisa.
Nu har vi vår,
och lärkan drillar slår.
Sädesärlan hon trippar 
och på stjärten vippar.
I trädens toppar, 
är det gröna knoppar.
Blåsippor i hagen växa, 
men barnen måste läsa sin läxa. 
Snart är det första maj, 
och då blir man så skraj.
Då kasar man tänder, 
och hemska skott uppsänder.

Margit Rehn. Klass 6.

Gunnar Hampus
Hansjö, tel. Orsa 506

Försäljning av cyklar 
och motorcyklar. 
Lackeringsverkstad. 
Reparationer.

TECKNING: Prinsessan Vår av 
Lisbet Granholm, klass 4.

Trollet Kluns.
Det var en gång ett troll, som hette 

Kluns. Han bodde i en gammal grotta.
Trollkonungen befallde Kluns att gå ut 

och leta små barn, och han gjorde såsom 
konungen sagt. När han kom en bit på 
väg, såg han en hel skara barn plocka 
blommor på ängen. Han stoppade barnen 
i en säck och gick tillbaka.

Konungen befallde, att barnen skulle 
dansa och sjunga varenda morgon och 
kväll. Men så kom en gosse och dödade 
trollet på natten. Han hade kommit in ge
nom en lucka i taket, som varit öppen.

Hans-Erik Pettersson, klass 4.

Dö i wa i fäbudär.
Jen dag, do i wa i fäbudär, fiöd i momo 

ö gäta. Wi djingum bört evur jenå merä, 
tills wi kåmum börti jen skog. Do kajt wi 
fro tjiner, fär dem skuld wa börta, tills 
e war kweldn, men dem kåm ettur wöss i 
alla fall. Wi djingum litä lengur mi dem, 
men se dugd wi kajt fro dem. Men dö wi 
djingum em, skuld du sjå, wem wi sågum. 
Jo, nu ska i berätta. Du färstår, dö wi 
djingum em, sö låg jen elg uppo jena merä. 
Ik wart so redd, dö årm rajt si, fär ånn 
va aö stur. Se kajt ånn bört evör meri, så 
wi sågum int ånn nö mer.

Jan Frisk, klass 3.

x ^  i v? / i t é  y tå , <’ L i  1 1 (’ i 'i11  cj (‘ 11 . . .

Blazer
och

udda byxor

s3amntcit:an*s *siae& 

wiGcLe î inpiet: Ck l  

i äten} xSGeteeLnCf 

l&S öifif.

Det lönar sig alltid att köpa kvalité, den satsen är 
aktuell mer än någonsin. Det må sedan gälla ko
stym, blazer, trenchcoat, hatt, skjorta eller slips. 
Men det är inte alltid kvalitén följer priset - hand
la därför i en välkänd affär, som har ansvar inför 
kunden.

Ni behöver alltså inte hysa några större bekym
mer för Eder ekipering sommaren 1947 - låt Berg
linds sköta den.

B e/tg lu tds
--- o r s a ----

VÅRT M OTTO: NYHETER MEDAN DE ARO NYA.
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ORSA SKOLTIDNING

Resan genom Sagolandet.
Personer: Marianne, 6 år,

Barbro, 10 år,
John Blund,
Féen Guldhår,
Tomten Bisse,
Mamma.

John Blund (ruskar på Barbro): Vakna, 
Barbro, vakna, så får du följa med till 
Sagolandet!

Barbro (yrvaken) : Var det någon som 
ropade på mig? Va, är det John Blund? 
Marianne, vakna får du se!

John Blund: Skynda er nu och följ med 
mig!

(Flickorna följer med, och ute står en 
fin guldvagn med två fina svanar, som 
skall dra. Flickorna sätter sig i, och så 
bär det av.)

Marianne (förtjust): Så roligt det är! 
Och så fort det går! Gårdarna ser ju så 
små ut som mina leksakshus.

Barbro: Nu landar vi!
John '•Blund: Kom nu då, så ska vi titta 

lite grand på Sagolandet!
('De gå.)
Marianne: Men se, är det inte det där 

pepparkakshuset? O, vad jag är rädd för 
häxan! Kom, så skyndar vi oss bort här
ifrån!

John Blund: Inte är det så farligt. Men 
nu har vi kommit till sjumilaskogen. Där
igenom vågar jag inte gå ensam. Jag ska 
gå in och be féen Guldhår följa med oss.

(Han försvinner och kommer tillbaka 
med Guldhål.)

Guldhår: Jag ska gärna följa er, men 
vad är det för barn du har med dig?

John Blund: Jag har varit och hämtat 
ett par snälla barn.

Guldhår: Goddag på er! Vad heter ni?
Marianne (niger): Marianne.
Barbro (niger): Barbro.
Guldhår: Kom nu då!
John Blund: Titta barn, därborta leker 

de små trollungarna.

TECKNING: Båten tjäras av 
Bertil Borbon, klass 5.

Marianne: O, så roliga de är!
Guldhår: Nu ser ni slutet på skogen, så 

nu kan ni gå ensamma. Lycka till!
Barbro: Tänk, så mycket jag ska få att 

berätta för mamma, när jag kommer hem.
John Blund: Ja, det får ni allt. Men

titta, där sitter ju min vän tomten Bisse 
utanför sitt flugsvampshus. (Till tomten) 
Hej på dej! Hur mår du?

W IKN ER & C:o
H O L E N

Alltid färska varor

Bisse: Hej, är det du, John, som är i 
farten? Kom med mig in och drick kaffe!

John Blund: Nej, jag har inte tid, Jag 
måste visa de här barnen Sagolandet.

Bisse: Jaså, på det viset. Kom till mig 
någon annan gång då!

John Blund: Det ska jag visst göra. 
Adjö! Nu hinner vi bara på ett par ställen 
till. Vi går först till berget, där den stac
kars prinsessan Rosa sitter fången.

Marianne: Hu då, vem har tagit henne 
till fånga?

John Blund: Det har trollet Dimp-Dump 
gjort. Ni kan se Rosa där högt uppe i 
gallerfönstret.

Barbro: Får hon aldrig komma ut mer?
John Blund: Vi får hoppas, att det kom

mer någon och befriar henne.
Marianne: Nu går vi till slottet.
Barbro: Är inte kungen och drottningen 

ledsna?
John Blund: Jo, väldigt. Drottningen 

gråter så mycket, så man har fått lov att 
starta en hel fabrik, som tillverkar näsdu
kar åt henne.

Marianne: Hur är det med kungen då?
John Blund: Han kan inte sköta rege

ringen ett dugg. Det är en enda villervalla. 
Nej, men är klockan så mycket? Solen 
går ju snart opp, och då måste ni vara 
hemma. Vi tar flygmaskin, så går det fort. 
Men vi har inte hunnit se allt på långa 
vägar.

(Hemma igen)
Barbro: O, planet störtade, och nu ligger 

vi på golvet här hemma. Det var under
ligt.

Marianne: Kom så går vi in och talar 
om det här för mamma.

(De berätta.)
Mamma (skrattar) : Jag kan väl aldrig 

tro. Det är ju en dröm, det begriper ni 
väl.

Barbro: Men mamma, det var verklig
het! Det måtte väl jag veta. Tänk, att alla 
mammor ska tro att det är dröm, som är 
verklighet.

Monica Rosén. Klass 5.

Bästa klädekonomi 
med kläder man trivs i . . .

Kappor, Dräkter, Blazer, 
Blusar, Regnkappor i nylon 
och plastic, Snibbar, Scarves, 
Handväskor, Baddräkter, 
Strandbyxor, Simbyxor.

Välkomna redan nu!

Lekdräkter, Overallsbyxor, 
Korta knäbyxor, Gosskostymer 
Trenchcoats, Skjortor,
Slipsar, Strumpor 
Golvbyxor.

E M M A
Telefon 125

O L S S O N ,  O R S A
MANUFAKTUR - KONFEKTION - SYBEHÖR - GARN
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ORSA SKOLTIDNING.

Sök ej försäkring viÄr Iii>vi>iv»cv /
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdstiuset.

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

B o k n y t t .

GUNNAR SALOMONSSON-LINDE- 
GÅRD: Arbetsuppgifter för folkskolan.
Språklära. 3:e och 4:e skolåren. Lind
blads förlag.
Har vi äntligen fått den idealiska språk

läran? Åtminstone får man den uppfatt
ningen vid en flyktig granskning av ovan
stående arbete. Det första man fäster sig 
vid är de talrika och oftast mycket lyckade 
illustrationerna. Övningsstyckena förefaller 
också att vara utmärkta. Till ett flertal 
av dem finns s. k. nyckel, så att barnen 
omedelbart kan rätta dessa på egen hand. 
Förf. motiverar detta ”med en hänvisning- 
till det samband, som råder mellan effek
ten och den associativa förknippningen, 
sådant detta förhållande tolkats av den 
amerikanske psykologen och pedagogen 
Edv. Thorndike. Det förhåller sig uppen
barligen så, att en oriktig lösning, därest 
den inte omedelbart korrigeras, har samma 
associativa effekt som en riktig lösning, 
som inte genast biivit godkänd av veder
börande lärare. Av detta framgår, hur 
oriktigt det måste vara att komma med 
rättelser i elevernas skrivbok flera dagar 
efter sedan övningarna skrivits. Då har 
en felaktig tankegång redan blivit befäst 
i hjärnan,.och rättelsen är endast ett kon
staterande av olyckans vidd.”

Om denna bok vid den praktiska använd
ningen visar sig- motsvara det första 
intrycket lika bra som författarens Upp

satsskrivning, som kom ut för något år 
sedan, har den säkert framtiden för sig. 
Uppsatsskrivning I lär redan ha utgått i 
nära 90,C00 ex. Det är den, som skolsty
relsen nu lovat oss att få pröva också i 
Orsa.

Hj. H—n.

TORWALD TÖRNQVIST: Tok heller.
Lindblads förlag. Pris häft. 3: 50 inb.
4: 50.
Denna pojkbok ger intressanta skild

ringar från kamratlivet vid ett svenskt in- 
ternatläroverk. Författaren har själv va
rit lärare vid ett dylikt och -bör därför ha 
förutsättningar att skildra de särskilda 
förhållanden, som blir rådande vid en sådan 
skola.

Trots detta hör nog de kortfattade natur
skildringarna till pärlorna i boken. Pojkar
na är nästan genomgående trevliga och 
hyggliga hedersprickar, men författaren 
har svårt att få rätta greppet på dem och 
deras lärare. Många goda uppslag till 
spännande upplevelser utnyttjas inte, och 
upplösningen av äventyret med en förrymd 
straffånge t. ex. blir en ren besvikelse; 
man har en känsla av att författaren under
skattar sina unga läsares äventyrshunger 
och inte vågar låta sina hjältar möta något 
verkligt spännande.

Anmälaren har även svårt att förlika sig 
med bokens meningslösa titel.

Th. K.

TECKNING: av Inger Bruks, klass 1.

Nu är det vår.
Det var en gång två små flickor som het

te Märta och Gunilla. De var ute i skogen 
och skulle plocka blommor för det var vår. 
Då såg de några blåsippor. Men de var 
inte utslagna så de tog dem inte. Då kom 
de till en bäck den porlade så fint. Men 
tyst, sa Gunilla, jag tyckte jag hörde lär
kan. Där uppe över grantopparna drillade 
lärkan. Nej se, sa Märta, så söta tussilago! 
Och där, sa Gunilla, en sån stor myrstack. 
Få se om myrorna har börjat röra på sig, 
viskade Märta. Kom, så ska vi titta, vis
kade Gunilla. Ja se där kryper det en myra 
med ett barr. När flickorna hade tittat på 
myrorna gick de hem till mor.

Siv Gustafsson, klass 2.

När jag och Karin lekte.
En dag kom Karin Hansson till mig. Då 

gick vi ut i min lekstuga. Så lekte vi mam
ma och barn. Margareta var barn åt mig, 
och Gerd var barn åt Karin. Jag gick in 
efter min servis och ställde fram koppar 
och fat. Så gick Karin och jag ut i vår 
lada och tog mjöl till gröt. Vi satte gröten 
på kaminen. Karin sprang efter en burk 
vatten. Så lade vi våra barn att sova. När 
Karin åkte hem, tyckte jag det var tråkigt.

Ulla-Britt Nilsson, klass 3.

L j l s L Ö M C L V  y i  å n t e n  . . .

Nu kunna vi erbjuda Eder  
kostymer och rockar, damkap
por och dräkter av rena hel-

V  inbantma cLciCf.LLcj.en. d)e mancja iiLjbetecna hen na ef ylletyger.
betibelvatS L annansSen vaefäe vi bäcmecL inbjuda ^den att cjäea Av mönstrade och enfärgade
en titt på vået äo-etirnent, oci att cjäca den innan bestämt sommarklänningstyger är årets
vad eLLen VQT C&L tibaLL bäpa. cd-LLa äca tÅ.L väLbantna tiLL sortering den största vi någon

sin haft. Synnerligen vackraAu g. L a r s s o n  - O r s a
M A N U F A K T U R  - D A M K A P P O R  - H E R R E K  1 P E R 1N G

färgställningar. Prislägen från
kr. 1:85 upp till kr. 16:- pr mtr.
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Sockenbeskrivningen Forts, fr. sid. 5.

t. ex. Bingeby, Liden, Brätta, Ismarvål 
m. fl., under det att andra, såsom Horn
berga, efter att ha varit försvunna i 
kanske ett eller annat hundratal år, trä
da fram och Ibörja en ny utveckling.

Kyrkorådets protokoll äro mycket in
tressanta genom de inblickar de ge j 
fråga om det sedliga livet. De berätta 
om ihur sådana sockenbor, som gjort sig 
skyldiga till förseelser, som icke föllo 
under världslig domstols avdömande, ha 
straffats med stockstraff, vilket inne
bar, att vederbörande under gudstjäns
ten fick sitta fängslad i den s. k. stoc
ken, vanligen i vapenhuset, och beskå
das av kyrkfolket vid in- och utgåendet 
ur kyrkan. Denna strafform användes 
ända till 1841. Där kunna vi läsa om 
hur den ” till sinnen rörda” änkan Påls 
Kerstin, som flera gånger genom rådets 
försorg försetts med kläder, ” snart lika 
naken som förut löpte omkring i sock
nen och plågade folk med sina otidlighe- 
ter samt utgjorde en ständig fara att 
tända eld i husen” , troligen genom sin 
tobaksrökning. Det är rörande att läsa, 
hur denna kvinna inneslöts i församling
ens förbön för de sjuka, att Den Högste 
ville låta henne till sina rätta sinnen 
bliva återställd” .

Med en viss nyfikenhet bläddra vi i 
husförhörsprotokollen från slutet av 
1700-talet. Där fästes vår uppmärksam
het vid ett husförhör i Oljonsbyn, på 
vilket prästen uttalade en skarp dom 
över en familj därstädes. Denna hade 
icke på över tio år gått till nattvarden 
—  det var på den tiden vanligt, att man 
skulle göra detta minst tre gånger om 
året —  ocih prästen sade, att huset nr 
11 i Södra Oljonsbyn säkerligen ” icke 
hade sin like i Svealand i en hednisk och 
gudlös levnad” . ”Den förbannade stam
modern till så fördjävlade ungar kom 
äntligen tillstädes på min kallelse” , he-

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

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

lo-tna, 

A&nt ae teåuitat.

J LU-jéLp* in p a T  Å O M H U ttva tm en :

Koka o. stek på Helios kokplaftor 
Baka i Helios bakugnar

Köp dem i lid hos

M ora-O rsa E lektriska A.-B.
Orsa, telefon 192

ter det vidare i protokollet, ” men sonen 
Hans och dottern Anna voro efter min 
förmodan borta. Jag föreställde mo
dern, Anna Nilsdotter, sin (hennes) fö 
restående själavåda och eviga olycka, 
därför att hon med de sina efter ord
ning och kristligt skick icke nyttjade 
de dyra nådemedlen, som en god Gud 
förlänt oss, syndare, till vår salighets 
erhållande. Även sade jag, att hon med 
de sina, som voro en skamfläck i kris
tenheten, skulle vid deras avgång ur 
världen rent av hamna i avgrunden, det 
dock moder Anna icke ville förmoda” .

Mycket annat intressant finnes att ta 
del av i kyrkoarkivet; jag behöver blott 
nämna de statistiska uppgifter, som or- 
saprästerna liksom prästerna i alla and
ra svenska socknar från slutet av 1700- 
talet för varje år sänt in till Tabellkom
missionen, och på vilka vår befolknings- 
statistik, som är den äldsta i världen, 
grundar sig. I dessa tabeller kunna vi 
se, hur svårt de epidemiska sjukdomar, 
t. ex. smittkopporna, rödsoten m. fl., som 
i dag äro så gott som utrotade, tack va
re de förebyggande och socialhygieniska 
åtgärderna och den goda läkarvården i 
våra dagar, då grasserade och gjorde, 
att dödligheten vissa år kunde fem- 
dubfolas. Tyvärr kan man dock ej i 
dessa tabeller utläsa, hur många döds
offer den s. k. orsasjukan eller, som 
den vanligen kallas, stenlungan (silico- 
sen), vilken orsakades av slipstenstill- 
verkningen, krävde. Denna sjukdom 
kommer jag att utförligt behandla i and
ra delen av orsabeskrivningen. Under-

Ö
O
O
O
O
O
Oooo
o

oo
oo

Hon hade  
fått ett nytt g ra tis
tack vare Stjärnurmakarnas

All-
r i s k f ö r s ä k r i n g
A lla  skador repareras 
kostnadsfritt. Tappar Ni 
bort klockan får Ni en ny 

gratis.

Rich. Thorby
Orsa, telefon 90

oo
o
ooooo
o

o

t ö Ö O G O O O O ?

ligt nog äro dödsfallen i foamsbörd syn
nerligen få —  många år redan i slutet 
på 1700-talet inga —  detta trots att 
stämman under många tiotal av år ne
kade att antaga utbildade barnmorskor, 
utan nöjde sig med allmogekvinnor, som 
av de statistiska tabellerna och socken- 
stämmoprotokollen att döma genom sin 
stora praktik fått en jämförelsevis god 
utbildning till ” jordegummor” . Koleran, 
som härjade så svårt vid olika tillfällen 
under 1800-talet, särskilt i de södra de
larna av landet, kom aldrig till Orsa, 
men stämman vidtog två gånger en del 
anordningar för att möta den hotande 
epidemien, t. ex. genom bestämmande av 
kolerasjukhus m. m. för de olika byarna 
eller utseende av kolerabegravningsplat
ser för de olika bygdelagen, t. ex. Tall
ris för Kyrkbyfjärdingen, Mjåggärd för 
Hansjöfjärdingen och Kurull för Sörom- 
tjösfjärdingen m. fl.

(Söromsjön är en felaktig översätt
ning av orsamålets sudmisjum men är 
den allmänt i arkivalierna brukade be
nämningen för fjärdingen. Blott en gång 
har jag funnit ” Sörmedsjön” .

När jag hämtat de böcker jag behö
ver i kyrkoarkivet, slår jag mig ned i 
den lilla sessionssalen utanför kommu
nalordförandens rum, där jag vanligen 
sitter och arbetar. Där ihar jag min 
vän Jämtén, kommunalordföranden, in
nanför sessionssalen, och emellanåt frå
gar jag honom om något, som rör Orsa, 
och som jag behöver veta för mitt ar
bete; med det stora intresse han hyser 
för sockenbeskrivningen låter han mig 
gärna störa sig, då han kan hjälpa mig 
med någon upplysning. Detsamma är 
fallet med jordägarnämndens båda dele
gerade, Finn Erik och Nissa Erik, som 
emellanåt gå igenom mitt rum på väg 
tiil kommunalordföranden, och de upp
muntrande ord, som de i förbifarten sä
ga till mig, och det stora intresse, de vi
sa för mitt arbete, äro mig till ovärder
lig hjälp. Men även andra kommunal-

Nyöppnad glas- 
och porslinsavdelning

Valters
Livsmedel, Orsa, teleion 106

^ J ^ ä e n lt c in c lL c L

i N y a  J ä r n h a n d e l n
Orsa, telefon 252
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män ha sin väg fönbi mig, då de ha nå
got ärende in till ordföranden, och det 
är av betydelse för  mitt arbete, >om jag 
lyckas intressera dem för soekenibeskriv- 
ningen. Flera foyföreståndare 'har jag 
på det viset kommit i förbindelse med, 
och de ha sedan varit mig till god hjälp 
vid mina arbeten ute i (byarna. En dag 
kommer Holting, byföreståndaren i Kall- 
mora, in, och sedan vi bekantat oss med 
varandra ooh börjat kalla varandra för 
du, vilket är det enda tilltalsord, som 
två äkta dalkarlar böra använda till 
varandra, bjuder mig Horting till Kall
mora för  att låta mig se sitt byskrin 
med dess värdefulla innehåll. Av ho
nom och hans hustru mötes jag liksom 
även på andra håll av den största gäst
frihet. De många intressanta byhand
lingar, som finnas i Kallmora byskrin, 
ha delvis avskrivits av den för  Orsas 
historia så intresserade hembygdsfor- 
karen, folkskolläraren H. L. Larsson i 
Kallmora. Denne tecknade upp en mängd 
berättelser efter gamla personer om 
människor och förhållanden i Orsa under 
gångna tider. Dessa hans anteckningar, 
som äro mycket värdefulla, ooh som 
komma vår sockenbeskrivning till godo, 
förvaras i Orsa hembygdsgård samt i 
avskrift i Nordiska Museets Etnologiska 
Undersökning med nummer 1113.

En annan gång kommer Gösta Lilja, 
den unge byföreståndaren i Stack- 
mora, in till mig, och även han ber mig 
vara välkommen till sitt hem för att ta 
del av ihans byarkiv; detsamma gör 
Difts Anders Persson i Åberga, som i sitt. 
byarkiv förvarar en räkenskapsbok för 
det spannmålsmagasin, som i gamla ti
der fanns i Åberga. En sådan har ock
så Erik Petersson i Maggås, vilken som 
ung småskollärare var min förste lärare 
i orsamålet. I det skrin, som han räd
dade vid tiondeladans rivning i Maggås, 
finnes en mängd värdefulla handlingar 
från Maggås, däribland en byordning 
från 1807 samt gamla rotehandlingar 
m. m.

Stundom kommer någon byförestån
dare till mig i tingshuset, medförande 
sin bys handlingar. Så har fallet varit 
med Hans Lillpers, som lånat mig Kyrk
byns protokoll ooh räkenskaper, som äro 
bättre bevarade från gammal tid, än vad 
fallet är med de flesta andra byars 
handlingar. Dordlova från Stenberg har 
lånat mig rotehandlingar.

Låt mig berätta om en färd till Vi- 
borg, där jag skall besöka denna bys 
föreståndare, Per Blad. Jag tar Vi- 
borgsbussen, som snabbt för  mig upp 
genom Stenberg och Oljonsbyn med 
ständigt vidgade vyer. Bergen resa sig 
allt högre, och är vädret klart, kan jag 
genom en sänka i Våmihus- ooh Älvdals- 
bergen se en jämn, blånande mur rakt 
i väster. Det är Transtrandsfjällen på 
gränsen till Norge, dit fågelvägen är 10 
mil. Få landsvägar i hela vårt land 
kunna väl mäta sig med vägarna ge
nom bergbyarna i Orsa i fråga om  ut
sikternas skönhet. När jag kommit in 
i Blads stuga och välkomnats av Blad 
ooh hans hustru, som även hon har en 
del att berätta för mig från svunna ti
der, tar Blad fram sitt stora byskrin, 
och när han öppnat detta och börjar 
plocka fram de gamla, gulnade papperen, 
är spänningen på sin höjdpunkt: skall 
jag finna en gammal byordning liksom 
jag gjorde i Maggås, eller skall det visa 
sig, att det gamla skrinet blott innehåller 
nyare handlingar, som så ofta är fallet 
i byarna? Det dröjer inte länge, förrän 
jag vecklar upp ett papper, som inte skil
jer sig mycket från de andra, ooh mina 
blickar stanna vid följande ord: ” Wi
samtelige undertecknade Wiborgs Bya
män hafva å nedanstående dag Öfver- 
enskommit om ordning och Skick oss 
emellan” o. s. v. Visserligen är inte 
byordningen från den tid, då den heliga 
plats, som väl en gång i tiden givit byn 
dess namn, ännu varit i bruk som offer
plats, men det år, 1838, då foyordningen 
antogs, ligger i alla fall mer än 100 år 
tillbaka i tiden. Efter inledningen, som 
berättar, att byamännen tid efter annan 
ha ” förmärkt, at några tagit sig före 
at Bruka Oordentlighet ooh Oskick 
androm til skada och men, och för at 
mota detta hafwa Wi öfwerenskom- 
mit om böter, lämpligt efter hwart och 
et brot” . Sedan följa  icke mindre än 
16 punkter med bestämmelser om böter 
för olika förseelser mot ordningen i byn. 
Den, som t. ex. beträdes med ” någon 
betning i något änge om våren efter den 
1 maj, skall foöta för  en häst 2 rdr och

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

R £  K  O -M  M  E N D  £  R A S !

för en ko 1 rdr samt för ett får eller en 
get 16 skilling. Vidare stadgas böter 
för den, som om hösten släpper sina kre
atur i åker eller äng, förrän alla bya
männen äro ense därom” . Vi förstå, 
att jordbruket på denna tid i en orsaby 
bedrevs i viss mån kollektivt, och att den, 
som till egen fördel ville undandraga sig 
dessa bestämmelser, fick betala stora bö
ter. —  De gärdesgårdar, som varje gård 
hade att underhålla, måste vara försedda 
med gårdens bomärke. —  Det var 
strängt förbjudet fö r  bönder från andra 
byar att ” inlägga sig i betning i lag 
(tillsammans) med oss, under det att vi 
beta i våra åkrar eller ängar, omkring 
vilka vi själva gå gärdesgårdssyn” . Det 
tyckes ha funnits vanartiga getter på 
flera ställen i Orsa, ty sådana omtalas 
både i Kallmora och Viborgs byordning- 
ar, under det att vanartiga människor 
omtalas blott i Kallmora byordning. Det 
heter om dessa vanartiga getter i Vi
borg, att den som äger vanartiga getter, 
som hoppa över laggilla gärdesgårdar, 
grindar och led och icke tager dem till 
vara, eller svin, som taga sig in genom 
laggilla gärdesgårdar, skall böta för var
je get eller svin 16 skilling. —  När bud
kavlen var utsänd för att sammankalla 
byamännen, måste alla infinna sig, om 
de icke skulle bliva förfallna till böter, 
och om de sedan utebleve från något 
samfällt arbete, så måste de betala bå
de för  arbetet ooh tidsspillan. —  Inte 
heller ungdomens upptåg voro bortglöm
da i denna byordning, ty den stadgar, 
att ” nattlöpare eller gossar, som ute om 
nätter springa, vilken av dem i annan 
mans gård eller ute på marken i åker 
eller äng vidrör den ifrån sig lagda och 
i förvar satta kärredskap, gärdsredskap, 
grindar eller annat, som av värde äro, 
förstörer, drager hit och dit att därmed 
göra spektakel, (böte 1 riksdaler och er- 
sätte skadan. Av detta framgår, att det 
nog inte (bara var getterna, som i Viborg 
kunde vara vanartiga.

Byordningen avslutas på följande 
sätt: ” Detta hava vi i vänlighet överens
kommit uti tillkallade vittnens närvaro 
samt med våra egenhändiga namn och 
bomärken bekräfta låtit. Alla byns 20 
hemmansägare, därav 5 änkor, ha skri
vit sina namn oCh bomärken under by
ordningen, som skulle förvaras hos by- 
uppsyningsmannen.

Forts, i nästa nummer.

Kontrollerat trädgårds- och blomsterfrö C yklarirån IV. Wcibulls och B. Gustavssons trädgårdsodlingar. Kalksalpeter och T. G. gödning

Håll Edra odlingar fria från ogräs med Klorex, från skade
insekter med Boxol m. fl. DDT-preparat för såväl bepud- 
ring som besprutning.

Renoveringar 
Bensin och oljor 
B I L T V Ä T T

HEDINS FÄRGHANDEL, Orsa Cykel- & Biltjänst
Telefon 155 Telefon 156
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Plantor för trädgården 
Blommor till realen 

och Mors Dag
Allt i största sortering 

och bästa kvalitet.

ne.ed

Handelsträdgård, tel. 305, Orsa

O m ^ J l  PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons Åkdonsfabrik1;
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Gott bordsdricka
från

S toråbro Bryggeri, tel. 189

LINDANGETS PENSIONAT
Teleion Holen 1 

Ny r e g i m!

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

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

CBestäLL Vårpermanentningen
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

Vördsami KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Léi reparera S K O D O N E N  hos

E. IVI or ting
Omsorgsfullt arbete -  Moderata priser

Byggnads snickerier
Inredningar, Trappor, Listverk,
Auktoriserad försäljare för 
Masonite Wallboard och Plywood,

BE GRAVNI NGS BY RÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

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

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapelserareverkslad
Telefon 164

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

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

Skoreparalioner
utföras omsorgsfullt ar

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

Gummiskodon och Cykeldäck
repareras !

K1NGCENTRALEN
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

tpsxari ÅJU 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.

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 37 Mässbacken Tel. 37

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

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

T a p e tse r in g
Rums- och Byggnadsmål ni ng

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

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden ilyltad till Slättberg

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

f. d. Rob. Thollanders

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

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

('̂ Ĵ elarrtnte-rtcie
Glas, Porslin, Specerier och Manufaktur

Tid förvårplanteringen
Fröer, sättlök, plantor i stor 

sortering. Rikligt urval av
cMLaetS \t)a.Cf.iSs a c ll

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
-  John A. Levenius -

M e d l e m av F. B. F.

Tel. Aiiären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Gör som Orsa Skoltidning . . . 

lryck hos

Beckm ans Tryckeri
Telefon 247
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O R S A  F O L K S K O L O R S  S K I D T Ä V L I N G

Vid korta banans mål.

Orsa Skolors Idrottsförenings stora skid
tävling hölls i år i Stackmora den 18 mars. 
111 skolbarn deltog i tävlingen, som gick i 
strålande sol och 7—8 minusgrader. Trots 
betydligt reducerade träningsmöjligheter 
denna kalla vinter var åkskickligheten och 
tävlingslusten om möjligt större än vanligt.

Resultat av lagtävlingen:

5—6 klass, 2,5 km.
1. Stackmora 59 min., 21 sek.
2. Hansjö 6 59.33.
3. Hansjö 5 1 tim. 00,59.
4. Slättberg 1.08,35.
5. Kyrkbyn 6 1.03,41.
6. Kårgärde 1.05,11.
7. Torrvål 1.07,42.

3—4 klass, 2 km.
1. Kyrkbyn 4 36 min. 40 sek.
2. Stenberg 37.03.
2. Stackmora 37.03.
4. Hansjö 4 37,25.
5. Torrvål 37,53.
6. Hansjö 3 38,28.
7. Kyrkbyn 3A 39,07.
8. Kyrkbyn 3B 39,15.

De bästa individuella resultaten: 
Pojkar, 2,5 km.

1. Bengt Trygg, Slättberg, 10,10.
2. Rolf Levenius, Hansjö 6, 10,40.
3. Stig Halvarsson, Stackmora, 10,41.

Flickor, 2,5 km.
1. Margot Öhrn, Stackmora, 12,42.
2. Margot Vabiberg, iStackmyra, 12,51. 
3. Siv Bergman, Hansjö 5, 12,52.

Förste pristagaren.

Pojkar, korta banan.
1. Bertil Hansson, Hansjö 4, 6,23.
2. Folke Andersson, Stenberg, 6,24.
3. Anders Jämt, Torrvål, 6,27.

Flickor, korta banan.
1. Gunvor Gisslar, Stenberg, 7,33.
2. Mariann Bengtsson, Stackmora, 7,41.
3. Greta Tupp, Torrvål, 7,58.

Skotnytt. Vå Ödamktiiten
S e x t i o  år

fyller överläraren Ernst Keding onsdagen 
den 4 juni.

S ö r m e d s j ö n s  s k o l a .
Vid aprilsammanträdet valde skolstyrel

sen arbetskommitté för det beslutade cen- 
tralskolebygget i Sörmedsjön. Valda blev 
hrr Rob. Bloom, Nissa Er. Ersson, Hj. Hed
man, Ragnar Liljegren och Erik Svan d. y. 
Först skall nu tomtköpet avslutas och av
styckning ske av tomtmarken. Sedan skall 
statsbidrag sökas. Och så finns det också 
något som heter byggnadstillstånd, så det 
lär inte bli att börja bygga denna vår.

U n d e r v i s n i n g s r å d e t  S i v -  
g å r d

kommer vid Ovan Siljans skolförenings 
möte i Orsa den 31 maj att tala om ” Sjunde 
skolårets införande” och fol-kskoll. Gösta 
Levin, Stockholm, om ’’Skolmognadsproven” .

syntes den sista april i år en väldig kase 
brinna. Många orsabor har undrat, vem 
som tänt detta bål så långt bort från bygd 
och byar. Det var Viktor Pollack från 
Kallmora. Han hade samlat tjärstubbar 
till sin kase i ödemarken. Och när arbets
kamraterna for hem, stannade han kvar 
för att där uppe på berget alldeles ensam 
tända och vakta sin eld. Vackert var det. 
Vi tacka Viktor Pollack. Kunde det inte 
bli tradition?

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 71 — 19 maj 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 girokortels kupong.

För sol- och sommardagar!
Praktiska och klädsamma barnkläder. Examens- 
kläder för både Er pojke och flicka finns i god 
sortering.

Firma Barnkläder, Orsa
Elsa Bengtsson Telefon 219

Stipendiefonden.
Följande ansökningar om stipendier till 

Hermods-kurser har beviljats:
Olof Knuts, Vångsgärde (Engelska). 
Sigvard Lundberg, Torrvål .Aritmetik). 
Olle Wiström, Tallhed (Handelsräkning). 
Även om den s. k. studiesäsongen nu 

snart är slut, tror jag dock, att för den 
verkligt studieintresserade t. o. m. somma
rens fristunder kan användas till att läsa 
och fördjupa sina kunskaper. Den som re
dan påbörjat sin kurs vill jag därför mana 
att inte göra alltför långt uppehåll i stu
dierna. Till övriga en uppmaning: Fundera 
i sommar på er utbildning och lägg sedan 
in en ansökan om stipendium till hösten!

S. L .

Nyhet från sfrömmingsfronten:

vZ)aCf.LLcj,eFi f c L v ö l  t s t e ä n tM ln c j.  a c L  f l ä L

Orsa Fisk- & Viltaffär
Telefon 180

Nu skall det vara

Sommarskor
Åetn Le i

AB Orsa Skomagasin
Orsa, telefon 37

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


