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TÄND ER OCH TANDVÅRD.
N ågo t om  sk o lta n d v å rd e n  i  Orsa.

Våra skoltandläkare, d :r Dahl
ström och cl :r Wikström, ha väl
villigt besvarat en del frågor om 
skoltandvården och berättat någ
ra roande och intressanta drag 
från sin verksamhet.

Skoltandvården här i Orsa har ju  va
r it  i verksamhet endast ett par år. In 
nevarande år är det tredje arbetsåret. 
Enligt uppgörelsen med tandläkarna 
skola, tillsvidare barnen i första och 
tredje klasserna erhålla fria tandvårds- 
arbeten.

Vilka tandvårdsarbeten utföras på 
barnen ?

Mjölktänderna, hinner man i skol- 
tandvården ej med att behandla på an
nat, sätt än att de tänder dragas ut, som. 
stå olämpligt, till eller äro säte för var
bildning eller värk. De fyra kvarbli
vande tänderna, i sjuårsåldern ägnas 
däremot, noggrann vård, och uppkomna, 
skador repareras. Beträffande 3 :o 
klassens barn, nioåringarna, utföres en 
översyn av de tänder, som förut blivit 
lagade. Nu ha tillkommit de permanen
ta, framtänderna, vilka, behöva, lagas, om 
felaktigheter uppstått på, dem.

Beträffande 1 :a klassens barn, sju
åringarna, måste framhållas, att, de 
komma till tandläkaren ett år försent, 
enär den första kvarblivande (perma
nenta) tanden kommer redan i sexårs- 
ålclern. Denna första tand är nummer 
sex framifrån räknat, oeh den bryter 
genom slemhinnan, innan framtänderna 
fällts. Då barnen äro sju  år, ha de i 
regel fått, fyra permanenta, tänder. Man 
har alltså att skilja, på de kvarvarande 
mjölktänderna, mjölktandsbettet, och 
det permanenta bettet.

Denna skillnad, mellan mjölktänder 
och permanenta tänder borde nog folk 
ha litet mera klart för sig, säga skol- 
tandläkarna. Enligt deras mening är 
det omkring 75 proc. av föräldrarna, 
som göra. sig skyldiga till misstag på 
denna, punkt. Det kommer ofta nog en 
mamma med sitt barn och säger, att det 
är bäst att dra u t den söndriga tanden, 
»för det kommer ju  en ny i stället». 
Om det då är en permanent tand, som 
åsyftas, borde det ju  vara felaktigt att 
draga ut, den, ty det kommer ej någon 
ny i stället. Men om tandrötan redan 
gått för djupt, måste den dras ut, och 
det blir sedan ett tomrum i bettet.

Det är nämligen, även så, att det ej 
går att rotfylla en sexårstand, då bar
net är sju år. Tandens rötter äro ej 
färdigbildade, då kronan visar sig. Rot
kanalerna äro för grunda. Tandskadan 
får alltså ej vara. för djup. Föräldrar
na kunna i dylika fall draga misstan
ken, att, tandläkaren ej vill besvära, sig 
med att laga det djupa hålet, då han i

Barnen komma, till tandläkaren ett 
år för s e n t-----------

»-----------mamma sa, att det skulle
göra sä rysligt ont!»

Tandavlo-ssning kan bero på för 
hård tandborste.

Frisk mage—  friska tänder! 
Heder åt den handlande, som sim 

tar upp med försäljning av diva- 
choklad!

stället, drar ut den. Sanningen är som 
sagt den, att det ej går att laga tanden. 
I något fall, då skadan stått, så, a it säga- 
på. gränsen, ha läkarna försökt, men re
sultatet kan ha blivit, att de sedan fått 
draga ut den lagade tanden, då, den 
börjat, värka; Rotkanalerna, ha ej varit 
färdigbildade och ej tålt vid en så in
gripande beh andling.

De mjölktänder, som äro friska, dra, 
ej tandläkarna ut på barnen, därför att

Schematisk framställning av en tand i 
genomskärning.

de behålla, plats i tandraden för dem, 
som skola komma. I annat fall kan det, 
hända,, att den kommande permanenta 
tanden växer snett,.

Hur går det för barnen att sitta i 
tandläkarens stol ?

Flertalet barn sköter sig riktigt bra. 
De kunna ofta vara duktigare än de 
vuxna att uthärda smärtor, i synnerhet 
om behandlingen ej blir för långvarig, 
ty  barn bli ju  fort trötta. En oeh an
nan kan ju vara lite besvärlig. Så var

1. ex. en pojkvasker, som verkade i hög 
grad orolig. Under behandlingens gång 
tog doktorn borret för att fortsätta 
upprensningen. »Snälla clu, ta bort 
den där!» tjöt, pojken. Senare ville 
han »gå. ut». Väl utkommen i tambu
ren sprang han mot, ytterdörren, men 
man lyckades dock uppfånga, rym
lingen. I dylika fall beror det, ofta på, 
att föräldrarna skrämt, upp barnen. Då 
de vuxna varit hos tandläkaren, kunna 
de komma hem och utbreda sig över vil
ka oerhörda kval de få tt utstå. Detta 
hör barnen. På så sätt kan tandläka
ren för dem bli »busen», som sotar en 
förr varit. — En flicka grät och skrek 
redan, när hon kom in till. tandläkaren. 
När det hela väil var över, sa’ doktorn: 
»Hör du, de va väl inte så farligt ?» — 
»Nej», försäkrade flickan, »men, mam
ma sa att det skulle göra. så, rysligt 
o n t!»

En mor tror ofta, att barnet, ska bli 
lugnare, om hon får sitta inne hos 
tandläkaren under behandlingen. Ilen 
uppfattningen är grundfalsk, säga, våra 
tandläkare. ' Ofta klamrar sig barnet 
då fast, vid modern för att, få hjäfp mot 
tandläkarn! Det hela går mycket for
tare och vitan friktion, om modern ej är 
inne.

Emellertid måste man nog säga, yttra 
våra tandläkare, att, det är åtskilligt 
svårare att laga. barnens tänder än de 
vuxnas. Dels ha barnen så, små mun
nar, att det, är svårt ätt riktigt kunna 
.se, och dels ha de en så flödande saliv, 
att det, är svårt, ja ibland nästan omöj
ligt, att rätt, kunna desinficera före fyll
ningens in 1 ä ggn in g.

Vad bör göras för att få frska
tänder ?

Till en del beror ju tändernas kva
lité på den medfödda konstitutionen. 
Mycket kan doek göras. Först då. några 
ord om. tandborsten. En god tandborste 
bör vara mjuk för att, ej skada tandköt
tet. En utom tandrötan vanlig sjukdom 
är nämligen tanclavlossning. Om tand
köttets yttersta, del mot, tanden skadas, 
uppstår där en liten ficka, där matres
t e r  kvar,stanna, surna oeh jäsa, och in
flammation uppstår. Fickan fördjupas 
oeh kan sträcka sig ända till själva käk- 
benet, som omger roten, detta resorhera.s 
delvis, och efter en längre eller kortare 
tid kan tanden lossna. Tanclavlossning 
är ganska vanlig hos äldre personer, 
men den förekommer även hos yngre, 
och i detta fall kan den då, bero på för 
hård tandborste eller också på förekom
sten av tandsten.

Den rätta borstningen av tänderna 
bör göras i tändernas längdriktning 
från tandhalsen, mot, kronan. Det är 
absolut fel, -som så många, göra, ätt, gni-
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Känner Ni igen det här?

da fram och tillbaka tvärs över tänder
na. Det, är till ingen nytta. Borstning 
av tänderna, bör ske morgon och afton. 
H ur många, barn lia. sin egen tandbor
ste? Och en tandborste, som ej är u t
sliten '? — Som slipmedel rekommende
ra. våra tandläkare slammad krita och 
som sköljmedel litet- salt i vattnet.

Den viktigaste rollen för bevarandet 
av tändernas friskhet, spelar dieten, 
sammansättningen av våra födoämnen. 
Lika mycket som det gäller, att den som 
har friska tänder oftast har en frisk 
mage, lika mycket gäller också, att en 
frisk mage och en riktig sammansätt
ning av vår föda bidrager till att få 
friska, tänder. D :r Hallbäck har i ett 
föregående, nummer av- denna tidning 
berört, vad skolbarn böra äta. Vi cite
ra: »bröd av sammalet. mjöl, potatis och 
andra, rotfrukter, grönsaker, frukt, 
mjölk, smör, ost, ägg och om de senare 
äro för dyra att köpa bör levertran in
gå i kosten».

Man kan ej heller komma, ifrån, att 
ätandet av sötsaker, karameller och chok
lad mellan måltiderna, är fördärv- 
bringande för barnens hälsa och tänder.

Näringsfysiologiskt sett är nog rent soc- 
'ker bättre än sockret i sötsakerna. För 
tänderna, är allt socker skadligt, såfedes 
även chokladen, enär den. alltid är sock
rad ! Sockret sönderdelas till bl. a. 
mjölksyra, som löser upp kalken i tän
derna. Snaskandet mellan måltiderna 
förstör barnens matlust och inverkar 
■därigenom på hälsotillståndet och tän
derna. Alltså, ni fö räld rar! Giv cj bar
nen pengar till sötsaker! Om det skal 1 
Vara. något, så är frukt nyttigare. Så
ledes hellre det än pengar! Tänk även 
på hur farligt det, är att, giva barnen 
karameller vid sängdags 1

Från en del av socknens folkskolor 
kan berättas, vilken verkan den mo
derna reklamen för choklad har. En 
chokladfirma har släppt, ut i marknaden 
tioöresbitar av choklad, som därjämte 
äro försedda med fotografier av film
stjärnor, idrottshjältar och dylika per
soner. Om någon kan samla 300 såda
na kort, får han eller hon ett. kg. 
choklad! Och barnen köpa! De falla 
lika lätt offer för tillfredsställandet av 
sin naturliga, samlarinstinkt som för 
frestelsen att köpa något, som smakar 
gott. Genom denna otillständiga kom
bination bör ju vinsten för chokladfir
man vara given. Men för barnen och 
deras föräldrar är det en dålig affär. 
Vid Kyrkbyns folkskola finns det barn, 
som ha flera hundra dylika, kort, såle
des choklad för minst 20 k r .! Det är ju 
klart, att dylikt kommer att inverka, på 
barnens hälsotillstånd och tandbeskaf
fenhet. Barnens föräldrar böra verkli
gen tänka, sig in i saken och avhålla bar
nen från denna, trafik. Och heder åt 
den handlande, som slutar upp med för
säljningen av dylik choklad!

För alla bör det. dock stå. klart, vikten 
av att de, som befinna sig i uppväxt
åren, ha sina tänder friska. Ingen tor
de heller vilja medverka till att taga 
bort skoltandvården, då den nu blivit 
införd.

Även hos en tandläkare händer det 
ibland något trevligt. En liten ung 
man i sjuårsåldern behandlades. Han 
försäkrade efter en stund, att han måste 
gå hem, för lian var hungrig. När dok
torn tagit reda på hans mattider och på
visat, att han nog ej skulle vara hungrig 
vid den tiden, gav han med sig. Men 
;när han uthärdat ännu en stunds be
handling, utbrast h an : »Nu är jag rik
tigt hungrig!» Erik Göransson.

Skolnytt

Ny kommitté.
Folkskolestyrelsen valde vid sitt sam

manträde måndagen den 2 maj ny kom
mitté för lösning av skolbyggnadsfrågan 
i Hansjö. Valda blevo: Bengtar Erik 
Ersson, Finn Erik Hansson och Per 
Åberg.

Inget anslag till kursen i talteknik.
En begäran om anslag till kursen i 

taltekuik avslogs av folkskolestyrelsen.

Förslag om förbandslådor i träslöjden, 
vilket förslag väcktes -av hr A rtur

Eriksson, avslogs, men erhöllo vederbö
rande lärare fullmakt att inköpa gasbin
dor och bomull a tt användas vid olycks
fall i slöjden.
Granskningen av skolstatistiken

skall nu skötas av folkskollärare
Ernst Keding, vilken valdes härtill se
dan f. folkskolläraren C. F. Pettersson 
avsagt sig uppdraget.

Mjölk är både mat ock dryck!

Låt barnen äta
O R S A - B R Ö D  
m ed sm ör och osi 

uppå.
Då blir kinden  

rosenröd
och sol i  ögon blå.
Aktiebolaget

O rsa  S p is h rö d s fa b r ik

Dais'y Ilolton
valdes den 3 april till ord. folkskollä- 
rarinna i Hansjö. Gratulerar !
Rationalisering ssträvan ?

C. F. Pettersson, Anders Montelius

Färsk F I S K
är VITAWS IN RIK köpes fö rdelak tigast i

Orsa Fisk-och Viltaffär
Telefon 180.
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Mina minnen av Per Wikner
För Orsa

Sommaren 1876 gick jag igenom en 
sexveckors kurs för utbildande av små- 
skollärare. Den hölls i stora skolhuset 
på Mora strand. Platsen var densam
ma, där Zornstatyn nu är placerad. 
Kursen leddes av folkskolläraren i Orsa, 
Erik Eriksson. Under eftersommaren, 
när lärare skulle anställas i Mora soc
kens tjugo småskolor, anmälde jag mig 
icke- hos prosten Borg såsom sökande till 
(någon plats. Jag kände mig icke säker 
på min kallelse.

Vid jultiden inträffade det emeller
tid, att lärarinnan i småskolan I V att
nas, Ingeborg Olsson, skulle bryta upp 
och följa sin man, som var missionär, till 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens mis- 
sionsfält i Abessinien. Platsen i V att
nas var sålunda ledig och jag erbjöds 
densamma. Anbudet antogs. Jag blev 
således vid sexton års ålder lärare vid 
småskolan i Vattnas vintern 1877, en 
vinter som var synnerligen rik på snö 
och nordanvind, mycket kännbar på det 
utsatta näset.

I  någon mån bekantade jag mig med 
folk i omgivningen, företrädesvis där 
gemensamma intressen funnos. Hos 
småskolläraren Balter Anders Hansson 
i Vångsgärde sammanträffade jag med 
Per Wikner, som då också var småskol- 
lärare i en by i Orsa. Han var några år 
äldre än jag. Han hade redan moderni
serat, sitt namn, och jag minnes att han 
lämnade en motivering för namnänd
ringen, en språklig motivering. Han 
hade nämligen ett utpräglat intresse för 
svenska språket och framförallt för dess 
grammatik. Hans håg därför torde ha 
väckts vid den korta seminariekurs, som 
han gått igenom i Orsa. Sina kunskaper 
hade han flitigt förkovrat, och jag fick 
stor respekt för hans insikter på detta 
område, en respekt som har fortlevat 
alltsedan. Jag har alltid, så vitt det va
rit mig möjligt, följt med vad han skri
vit och alltid funnit det utfört med om
sorg och skicklighet. Han var intresse
rad för språkets form i alldeles övervä-

och Ernst Keding skola på folkskolesty- 
relsens uppdrag utreda barnantalet i 
socknens folkskolor under nästa läsår. 
Skolstatistiken

skall lämnas till Ernst Keding, Kår
gärde, så snart som möjligt efter läs
årets slut — i varje fall före 1 juli.
Ovansiljans skolförenings årsmöte 

hålles på Sollerön lördagen den 21
maj med början kl. 10 fm. Föredrag av 
rektor C. G. IJellsten, Falun, om Räkne- 
undervisningen, och adjunkt Carl Ce- 
derblad, Uppsala, om Kunskaper, fär
digheter och intressen hos svensk manlig 
ungdom i 20-årsåldern.

Skoltidning av Red. A nders Pers

Per Wikner.

Född den 17 november 1856. Små- 
skollärare i O rsa 1874—1881. S ta r
tade diversehandel 1881. 1884 började
W ikner u tge  tidningen ” D alm asen” . 
H a r u tg iv it ” Lilla H älsovännen” och 
fö rfa tta t en sk rift m ot konsum tions- 
k red iten . M edarbetade bl. a. i Orsa 
Skoltidning. Dog den 10 april 1932.

gande grad. Detta torde vara rätt ovan
ligt för en självlärd person. Grammati
ken är en tunga och ett hinder, som man 
söker att komma förbi genom ett natur
ligt gehör. När Wikner några år sena
re gav sig ut på journalistikens fält, så 
tror jag att han drevs mindre av behov 
att påverka sina medmänniskor socialt 
och politiskt än just att få behandla 
svenska språket i praktiken efter alla 
konstens regler.

Vårt nästa sammanträffande var .som
maren 1884. Det var på en s. k. lust
resa över Siljan till Leksand. Om det 
var på ångaren Österdalarna eller på 
Gustav Vasa kan jag ej minnas. Endera 
var det emellertid. Vi voro då sju år 
äldre. Hur han kommit till uttagande 
av tillståndsbevis för utgivande av en 
tidning i Gävle, med namnet Dalmasen, 
det, känner jag ej. Människan utveck
las fort i de där åren. Även jag hade 
intresse för svenska språkets skrivande, 
men mera som ett verktyg än som ett 
ändamål i sig. Talet kom emellertid på 
svenska språkets skrivande. - Han berät
tade om sin blivande tidning, till vilken 
han just höll på att lägga upp provnum
ret. Jag hade skrivit någon korrespon
dens för en tidning i Falun, Dala- 
Posten. Nu hade jag händelsevis en så
dan på mig, som hade blivit för gammal 
för att skickas in. Jag var emellertid 
angelägen att få höra något av honom

VACKRA, VÄRDEFULLA

Hedersgåvor o. Presenter
i alla prislägen.

T H O R B Y  /  O rsa

ifråga om formen i min uppsats, ty jag 
satte värcle på hans omdöme.

Vad han sade därom minnes jag ej
nu, men han utbad sig att få begagna 
uppsatsen i lämpliga delar för provnum
ret av sin tidning. Detta fick han gär
na. Tidningen utkom i sinom tid. Min 
uppsats föranledde honom emellertid 
mycket, obehag. Jag hade nämligen i 
korrespondensen omtalat hur den dåva
rande provinsialläkaren Helleday i Mora 
hade behandlat, ett benbrott på en av mi
na vänner, Karl Anders Persson i Ut- 
melancl, och jag hade även uttalat mitt 
omdöme om doktorns sätt att behandla 
fallet. Läkaren tog illa vid sig och 
väckte tryckfrihetsåtal vid Gävle råd
husrätt. Kommunikationerna voro brist
fälliga på den tiden, och jag föreställer 
mig livligt vilket besvär Wikner hade 
för denna sak. Genom åtalet fick t i d 
ningen visserligen en dunderreklam, 
men den kan ej ha givit honom ersätt
ning för all den möda och de utgifter 
han hade för saken. Med mig rådförde 
han sig aldrig om vad han skulle göra 
eller låta. I  Gävle gick det illa. En ung 
bondejournalist var icke välsedd på den 
tiden, hans jurist skämde också bort sa
ken och juryns dom blev fä,Ilande-

Jag har ofta tänkt på denna episod 
och gjort det med en viss grämelse över, 
hur slumpvisa tryckfrihetsprocesserna 
på den tiden utföllo. Några gånger har 
jag träffat, Wikner, men han har aldrig 
talat om saken. Ofta -Jiar jag också, 
reflekterat över hur denne' språkbegåva
de man hade dragit sig tillbaka till lant
handlarens anspråkslösa uppgift. Jag 
är emellertid övertygad om att hans 
språkliga intresse har skänkt honom 
glädje i livet. De skrifter som han ut
givit, ha, alltid burit prägel av stor om
sorg om formen, men på det sättet, att, 
innehållet har fram trätt så mycket star
kare genom den vårdade språkutstyr
seln. Säkerligen är det långt, emellan 
sådana språkets finsmakare som Wikner 
både bland minut- och grosshandlare.

I detta sammanhang må jag nämna 
min bekantskap med hans bror, Hans 
Wixner. Han skaffade sig formella 
kunskaper genom att som volontär vid 
Dalregementet genomgå dess underoffi- 
cersskola. Han var underbefäl vid Dal
regementet, när jag gjorde min värn
plikt på Rommehed. Även honom-har 
jag senare träffa t då och då i livet. Bå
da två har jag funnit som friborna och 
begåvade män med god andlig och 
kroppslig resning. När jag sett deras 
namn i ett eller annat sammanhang har 
det varit som en solglimt som dragit för
bi. Nu äro de båda borta liksom flerta
let av mina jämnåriga i dalabygden.

Västerås den 27 april 1932.
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FRÅN SKOLBÄNKEN

D et var väl en glädjande överraskning 
för er alla barn  a t t  få e tt ex tra  num m er 
av skoltidningen. Men in te  har ni just 
varit flitiga a t t  skicka in b idrag  till d e tta  
num m er. Och jag trodde så säkert, a t t  ni 
skulle komm a ined hela tjocka b u n ta r av 
vårvisor och berä tte lser om blommor och 
fåglar så här i vårens första tid . M en där
av blev in te t, ty  en enda vårvisa och några 
få uppsatser var vår enda skörd. V årvisan 
har en flicka i K allm ora sk riv it och den 
kan ni läsa på sista sidan.

N u ha  ni ju till all lycka fö ru t skriv it 
så mycket trev lig t, och jag har v isst lovat, 
a t t  de av er som sk riv it b ra , men av 
utrym rnesskäl inte förut få t t  se sina upp
sa tse r i tryck, så småningom skulle få in 
dem i tidningen. Och här kom m er nu en 
del. Men glöm. nu in te  b o rt a t t  till höst- 
num ret skicka in b e rä tte lse r om a llt det ni 
natu rlig tv is kommer a t t  uppleva under som
m arlovet. Och så önskar redaktionen alla 
sina små m edarbetare en glad och rolig 
som mar och säger h jä r tl ig t tack  för hjälpen 
under denna term in.

B rita  Keding i Kåi-gärde hör till de lyck
liga, som få tt göra. en resa till kungliga 
huvudstaden. .Hur hon hade det då berä t
ta r  hon här nedan.

E N  R E SA
Jag satt på tåget oeh såg, hur Orsa 

järnvägsstation försvann allt mer och 
mer. Jag hade sällskap med en dokiors- 
familj till Stockholm. Den hade två 
pojkar. Den minste hette Mats och var 
nära ett halvt, år gammal. Den äldste 
hette Änders och var en fyra fem år. 
Jag och Anders voro alldeles ensamma i 
en kupé. Vi hade öppnat fönstret ett 
litet grand. Anders stod och vinkade åt 
de barn, som vi sågo vid de rödmålade 
stugorna. Vi foro förbi stora skogar, 
små sjöar, åar och bäckar. Ibland foro 
vi över myrmarker, där det var alldeles 
fullt med små tjärnar, i vilka snövita 
näckrosor simmade. Om jag varit nere 
på marken, skulle jag ha plockat hela 
famnen full.

Om en stund åkte vi över gränsen mel
lan Dalarne och Hälsingland. Nu fick 
jag se de stora hälsingegårdarna. Det 
fanns knappt någon liten stuga utan en
dast stora röda tvåvåningshus. Jag såg 
också hagar med boskap. Rätt som det 
var, fick jag se en älv. Det var Voxna 
ä.lv. Den låg som ett blått band utmed
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järnvägen ända fram till Bollnäs. I 
Bollnäs stannade tåget, en bra stund. Nu 
passar det bra att äta, tänkte jag. Och 
som. också Anders var hungrig, så 
delade vi smörgåsarna. Tre smörgåsar 
försvunno i ett. huj, under det vi titta 
de u t över köpingen, men när jag skulle 
börja med den fjärde, gick tåget, och då 
stoppade jag ned den i väskan.

I  Storvik lade jag mig på bänken och 
somnade. När jag vaknade, sken solen 
så vackert. Det gjorde nästan ont i ögo
nen. När vi kommo till Krylbo, kom 
farbror ihåg, a tt det fanns restaurang
vagn med tåget. Vi gingo till den, och 
där fingo jag och Anders choklad. Det 
smakade gott,. Medan vi sutto där och 
drucko, gick tåget. Då tyckte jag, att 
tåget gick baklänges. Jag blev rädd och 
tänkte, att vi kommit på fel vagn. Men 
vi kommo i alla fall till rätta  stationer.

När vi åkte genom Uppland, höllo de 
där på a tt taga upp rovor. Överallt var 
Idet- krökta ryggar. En pojke vinkade åt 
oss med en stor rova i var hand. Han 
var alldeles svart i ansiktet, men han 
'var glad ändå.

När tåget kom' till Uppsala, vimlade 
det av folk där. Det var mängder av 
studenter. Då tåget började gå, kunde 
jag så småningom se Uppsala slott. Det 
var ett mycket vackert slott, tyckte jag. 
Rödaktigt med stora lummiga träd om
kring. Högt uppe skymtade en staty. 
Det var en man, som satt på en häst.

Vi nalkades nu snart Stockholm. Det 
började skymma och mörkna alltmer. 
I ett nu blev det alldeles mörkt. Det 
ljusnade åter, och då var det idel ljus. 
Var var jag? Jo, vi hade kommit in 
i Stockholm. Tåget stannade med en 
knyck. Då var det att plocka ihop sitt 
pick och pack och hoppa av tåget. Jag 
blev alldeles yr i huvudet, när jag kom 
ned på gatan. Änders och jag måste 
springa, allt vad vi orkade, för att hin
na upp tant och farbror.

Vi bodde vid Norrbackagatan. När 
jag lagt mig den första kvällen, kuncle 
jag ej somna. Bilarna, båtarna, spår
vagnarna och tågen förde ett rysligt
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B äst och .billigast från
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oväsen. Först fram emot morgonen 
somnade jag.

En dag fick jag besöka stadshuset, 
Märkligast av allt där va,r gyllene salen. 
Det var en mycket stor sal, och ändå 
så voro dess väggar sammansatta av små 
förgyllda glasbitar, som hade en cm:s 
sida. Jag  kunde inte förstå, varför man 
kallade en sal för Blå hallen, ty den var 
ju  av röd tegelsten. Ute i stadshusets 
trädgård fanns det många statyer. De 
voro allesammans av vit marmor.

En gång fick jag följa med till Skan
sen. Vi åkte på färja  över dit. Det 
var mycket roligt att åka på färja, 
tyckte jag. När vi kommo till Skan
sen, gingo vi först oeh tittade på 
lapparna och renarna. Lappbarnen vo
ro klädda i både röda, blå, gröna och 
gula koltar. De äldre lapparna voro in
ne i en kåta, så vi kunde inte se dem. 
Renarna voro så magra, a tt de knappast 
kunde gå. Salarna m ådde.; i så fall 
mycket bättre. De hade stora bassänger 
a tt vara i. Det fanns också två björnar, 
en isbjörn och en vanlig björn. De 
brummade, så att det lät som åska.

Över allt i träden sprang det ekorrar. 
De voro så kvicka och pigga. Pigga vo
ro också getterna, De skuttade och hop
pade så muntert omkring i den lilla ha
gen, där de voro.

Jag såg också mycket, mycket annat i 
Stockholm., men därom får jag berätta 
en annan gång.

Brita Keding.
I  K allm ora' skola ha barnen alltid  tu r  a t t  

få med fåglarna a t t  .göra, D et minns ni 
kanske från  föregående num m er. N u ha 
de v arit med om a t t  rädda  en duva från 
en hök. Lilly A ndersson lå te r  här duvan 
själv fö rtä lja  sina upplevelser vid de tta  
tillfälle.

HÖK OCH DUVA.
En dag gick jag omkring på en linda 

och skulle försöka få tag i litet mat åt 
mig. Jag hade fått tag i en stor mask 
och höll som häst på att äta den, då jag 
plötsligt överfölls av någon. Jag blev 
hemskt rädd, ty jag visste inte alls vad 
det var. Så bar det av npp i luften. 
Då kom jag underfund med, a tt det var 
en hök, som tagit mig. Då tänkte jag

S t o r a  A  blir betyget!
om E der exam ens-
ek ip ering göres hos

AUG. L A R SSO N
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allt, att jag inte hade många, minuter 
kvar. När höken flugit en bit med mig, 
stannade han och släppte sitt tag om 
mig. Han tänkte nog smaka på mig, 
där han landat med mig. Men han hann 
inte, för det kom några kråkor och ska
tor, som hjälpte mig. Då blev höken 
ilsken och skulle ta kråkorna och skator
na. Men dessa -flögo sin väg. Medan 
höken hade sitt nappatag med kråkor
na, försökte jag flyga, men det gick in
te, ty det gjorde så ont i vingen. Jag 
försökte gå. Det. gick dåligt, ty  mitt 
vänstra ben värkte så förskräckligt. Det 
var säkert avbrutet. Höken skulle just 
komma och taga mig igen, då det kom 
ett par pojkar. Dessa, föste undan hö
ken och togo mig till sin skola,. Där bu
ro de in mig i ett rum. När jag varit 
där en stund, buro de in en liten, liten 
bur. Den stoppade de mig i. Där fick 
jag vatten och mat, så jag inte skulle 
svälta.

När jag varit där tills det blev mörkt, 
kröp jag upp ur. buren genom ett hål. 
Då jag försökte flyga, kände jag, att 
vingen blivit bra nog brä, så jag kunde 
flyga litet. Och benet var också bättre. 
Så nästa dag flög jag ut. Människorna 
försökte locka mig med ärter, men jag 
gick ej och tog några ärter, Sen flög 
jag upp på taket till mitt bo. Där häl
sades jag välkommen av min make. Så 
for tre vänner till mig ned på landsvä
gen och hämtade småsten åt mig, som 
jag skulle ha i krävan.

Nu är jag nästan bra och håller på att 
bygga, färdigt m itt bo på skoltaket.

Lilly Andersson.

Ingem ar D ahlström  ä r en liten  frilu ftare , 
som lå te r oss vara med om en trevlig  skogs- 
utflj-kt.

UT I  SKOGEN.
Alla ha väl någon gång varit ute i 

skogen. Man känner på en gång, hur 
frisk och ren luften är där.

En vacker vinterdag begåvo sig några 
kamrater oeh jag ut. Marken var vit av 
snö, solen värmde och de fåglar, som 
funnos kvar, överröstade varandra med 
sina späda röster.

Enån flyter lugn, men med ens bru
sar den upp och vattnet forsar kring de 
stenar, som sticka upp. Vid den ström
men ligger Enå, snickerifabrik.

Vi ha vår jakthund, Kipp, med oss. 
Vi gå och springa om vartannat och an
das in så mycket skogsluft som möjligt.

Kipp vädrar oroligt. Med ens sätter 
han av i fyrsprång. Vi springa efter. 
Slutligen stannar han, krafsar och skäl
ler högljutt vid en gran. Nedanför gra
nen är det barr, kvistar och grankottar. 
Det satt nog en ekorre i granen, för det 
var något söm rörde sig, och det, prass
lade ideligen. När vi stått där och tittat 
en stund, begåvo' vi oss iväg i väntan på 
vad som skulle ske nästa gång.

Till slut kommo vi till en klar källa. 
Kipp drack mycket efter det myckna 
springandet. Så vandrade vi vidare och 
hörde snart ett brusande och dånande. 
Det var Kvarnfallet i Enån. Det forsa
de, så a tt man fick ont i öronen. Kvar
nen stod där nedanför med några mjöl
säckar utanför.

Där skiljas vi åt just, då månen går 
upp bakom berget. Var och en går till 
sitt efter en trevlig dag.

Ingemar Dahlström.

Nils Svennar i K årgärde  b e rä tta r  om den 
käeke Svante, som lurade sto rtro lle t.
NÄR SV A N TE, RÄDDADE MOR SIN

FRÅN STORTROLLET.
Det var en gång för mycket, mycket 

länge sedan, då det, fanns troll och älvor, 
tomtar och häxor. I en liten stuga vid 
foten av ett högt, berg bodde Svante med 
sin mor. Fattiga hade de varit, men nu 
voro de än värre, sedan fogden tog deras 
enda ko. Men inne i spiselvrån bodde 
deras största, skatt, en tomtefar, som de 
gåvo mat oeh pysslade om.

När mor en dag var ute i skogen och 
plockade bär, kom stortrollet ut, ur ber
get med ett v rå l: »Hur understår du dig 
a tt plocka, bär på min mark?» — »Det, 
är inte din mark, för jag har köpt den 
ärligt av storbonden i byn.» — »Det 
skall jag lära dig!» röt trollet, och vips 
hade han gumman i säcken. Gumman 
skrek och bad om nåd, men trollet satte 
in henne bums i en bur, där hon skulle 
bli fet.

Hemma i stugan satt Svante och grät 
för han hade sett hur stortrollet tagit 
mor tillfånga. »Gråt inte!» sade tom
ten, som hade kommit fram ur spisel
vrån. »Gå och befria henne! Här får 
du en liten pipa. Om du kommer i nå
gon knipa, blås i den tre gånger så kom
p e r  en ande oeh säger: ’Vad vill du?’ 
och du kan befalla vad du vill.» — 
»Tack ska du ha!» sade Svante oeh slu
tade upp att gråta. »Jag får väl försö
ka då att befria mor.»

Svante tog pipan oeh styrde sina steg 
mot trohberget. När han kom fram till 
porten, tog lian pipan och blåste tre 
gånger. Det, gick alldeles så som tom
ten hade sagt. Anden kom, och Svante 
begärde att få trollets nycklar. ' Strax 
låg en stor nyckelknippa framför ho
nom. Han letade rä tt på nyckeln och 
gick in. »Vad vill du här?» röt trollet. 
»Befria mor min», sade Svante. »Det 
skall jag sätta p för», ropade stortrollet, 
grep ett svärd på väggen och störtade 
mot Svante. Svante hoppade undan och 
blåste tre  gånger i pipan. »Vad vill du?» 
sade anden. »Få ett svärd!» skrek 
Svante, och strax låg ett svärd framför 
Svante, och nu var det en lätt sak att, 
döda trollet. Med ett, vrål ramlade det 
baklänges och var dött.

Nu kom mor fram ur ett hörn, där 
I1011 sett hela striden. Hon tackade 
Svante för hans bragd. Nu hade han 
räddat bygden från en plåga. De togo 
nu trollets guld och gingo hem. Men 
vem stod där på bron, om inte en prin
sessa? Tomten hade varit en förtrollad 
prinsessa.

Nu blev det, ett stort bröllop, oeh 
Svante fick prinsessan till sin drottning.

Nils Svennar.

D et ä r  ren t rusk ig t a t t  läsa om hur 
kan iner kunna behandla varandra  Susy 
D ahlström , en liten tredjeklassare, b e rä tta r  
här om den o tu r som förföljde henne och 
hennes bröder i deras arbete som kanin
uppfödare.

VÅRA KANINER.
I somras hade vi två kaninhonor, den 

ena var vit oeh den andra var brun. Då 
vi hade haft kaninerna ett tag, fingo vi 
reda på, att, den vita, skulle få ungar. Då 
måste vi springa med mjölk åt henne. 
Om några dagar voro alla så nyfikna att 
titta på de små. Vi frågade Bo, som för
står sig på sådant där, om vi inte kunde 
se på ungarna. »Jo, det, får ni väl», och 
så sprungo vi ut till huren, men då ropa
de Bo: »Tyst!» Så gingo vi på tå, så 
tyst vi kunde. Så lyfte Bo på locket 
oeh grävde undan halm oeh dun, och till 
sist, sågo vi ungarna. Vi räknade dem: 
en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju var 
det. Så lade Bo ner locket, för annars 
frysa de. Nästa dag gingo vi och titta 
de i buren, men då blevo vi förskräckta 
då vi sågo, att det bara var två kaniner. 
Då hade honan ätit upp de andra. Och 
efter några dagar sprang Bo in och sa-

(Korts, å sid, 14.)
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En friluftares
utrustning.

För O rsa Skoltidning av Thore Kruse.
En »friluftare».

Olämpliga kläder.
För många år sedan deltog jag som 

»friluftsledare» i arbstet inom en kyrk
lig pojkklubb. Pojkarna, som nyss av- 
avslutat sin konfirmationsläsning, voro 
trevliga och mycket intresserade av 
sport och friluftsliv. Vi gjorde tillsam
mans en tripp ut i skärgården med över
nattning i tält, vilket de flesta av dem 
aldrig varit med om förut. Efter en 
orolig natt på de hårda och ojämna 
granrisbäddarna voro pojkarna uppe 
med solen, och när jag tittade ut genom 
tältöppningen, fick jag en ordentlig 
chock. Vad skulle alla mammor säga, 
när vi kommo hem med de fina läskos- 
tymerna skrynkliga och nersmorda med 
jord, sot och kåda? — Emellertid, när 
vi ett par veckor senare skulle göra en 
cykelfärd tvärs över Gotland, voro alla 
kostymerna nypressade och fina igen. 
Men hur vi sågo ut efter en veckas 
trampande på Gotlands dammiga vä
gar, det vill jag helst slippa tala om.

Lämpliga, kläder.
Gen som vill leva friluftsliv på ett 

förnuftigt sätt måste alltså rätta  sin 
klädsel därefter. Inte kan man som 
pojkarna här ovan plocka med sig sina 
bästa paltor, när man skall ligga i tält, 
vandra i skogarna eller grensle på sin 
stålhäst trampa omkring på dammiga 
landsvägar. Nej, låt oss komma över
ens om att kläda oss i gamla, avlagda 
kläder, om vi inte som t. ex. scouterna 
hålla oss med särskilda kläder för sport 
och friluftsliv. Kläderna böra förstås 
även lämpa sig efter årstiden. Be
träffande underkläder bör man även om 
sommaren bära sådana, fast mycket tun
na och porösa. På kvällen ska dessa klä
der av, ty  de innehålla alltid en del ut- 
dunstningar från kroppen, och en fuk
tig tröja närmast kroppen kan vara far
lig. Byxorna få ej sitta åt vid knäna 
eller över vaden, sommartid äro de kor
ta, öppna byxorna härliga —- tills myg-

Sfyolbarnens
Ef^ipering

©mbesörjes billigast — bäst iH anssons
Manufaktur affär

gen börjar kalasa på de stackars bara 
knäna. Strumporna böra vara av ylle, 
särskilt på vandringar. Skorna måste 
vara välsittande och rymliga. Helst bör 
man för friluftsliv välja grova kängor, 
som naturligtvis av den verklige »fri- 
luftaren» smörjas omsorgsfullt. På 
vandringar äro lågskor odugliga.

Packningen.
Så ska vi se på packningen. En vik

tig regel är, att man packar allt i och 
utanpå ryggsäcken. Endast på cykel
färder bryter man mot den regeln. Det 
kan ju  då vara mycket lämpligt att dela 
upp packningen på två packhållare. Men 
annars ser det för bedrövligt ut, när en 
person skall u t på vandring eller läger 
och kommer med händerna fulla av 
smörgåspaket, kläder, filt, kamera etc. 
och kanske en stor påse bananer på kö
pet ! Den bästa ryggsäcken är den nor
ska mesen med en ställning av rör, som 
håller ut själva säcken från ryggen. 
Även en enklare ryggsäck klarar man 
sig med, blott man är hemma i den svå
ra konsten att packa den. God ordning 
kan man ha i sin ryggsäck, om man 
packar i tygpåsar, samma slags grejor i 
samma påse. Tyngre saker placeras i 
botten, matsäck, mugg och annat man 
ofta behöver läggas överst lätt åtkomli
ga. H ar man ej mes, försöker man få 
»ryggsidan» så jämn som möjligt.

Vad skola vi ha med osS?
Nu komma vi till frågan, vad vi ska 

packa ned i vår ryggsäck. Vi skriva då 
först en utrustningslista, upptagande 
allt vi behöva på färden eller lägret, allt 
annat lämna vi hemma. — Exempel på 
utrustningslista för cirka en veckas lä
ger sommartid lämnas på annat ställe i 
tidningen. — Varje sak, som nu stuvas 
ned i ryggsäcken, avprickas på listan, 
och på samma sätt bör det gå till, när 
vi packa vår ryggsäck för hemresan.

En kort, kraftig rock är alltid bra att 
ha, och den fästa vi hoprullad utanpå 
ryggsäcken. Där fästa vi också en filt, 
som vi sytt ihop längs långsidan till 
en sovpåse. För att bekvämt kunna 
krypa in i påsen ha vi lämnat cirka en 
halv meter av sidan öppen upptill. Till
sammans med filten lägga vi en ylle
tröja, ty  en sådan behöver man ofta på 
morgonsidan, när det blir svalt i tältet. 
Även ett örngottsvar gör rä tt för sig i 
lägret, och det liksom nattdräkten få vi

kanske plats för i filten. På många lä
ger har man behov av ett madrassvar, 
och det sy vi av en gammal säck. Un
der färden till lägret blir det ett u t
märkt fodral åt filten.

I ryggsäcken lägga vi nu en omgång 
underkläder och minst två ombyten 
strumpor. E tt par lättare skor få göra 
strumporna sällskap, dock ej i samma 
påse. Två djupa tallrikar och en stor 
mugg av emaljgods stuvas i en annan 
påse tillsammans med kniv, gaffel och 
sked. I  en påse förvara vi toalettsaker
na, alltså tvålen i sin ask, tandborsten 
i sitt fodral, kammen och ett par hand
dukar. I  den påsen stoppa vi inte disk
handduken och -trasan. Tändstickorna 
förvaras lämpligast i en plåtask, likaså 
nålar, tråd, stoppgarn, knappar och sä- 
kerhetsnålar. I mån av utrymme och 
behov kan man dessutom föra med sig 
karta, kompass, ficklampa, visselpipa, 
kokkärl och en liten yxa. H ar man pro
viant med sig, packar man den så långt 
utrymmet räcker i kokkärlet. En bra 
slidkniv hör förstås till varje frilufts- 
människas utrustning.

Jag träffade en gång en pojke, som 
ritat en karta över sin packning, och 
fastän han hade sina grejor fördelade 
på en ryggsäck och en s. k. box, så 
visste han alltid, var han hade det han 
behövde. — Alla dem, som äro intresse
rade av lägerliv och vandringar, vill jag 
hänvisa till en liten handbok i ämnet. 
Den heter »Lägerliv» och har till för
fattare lägersekreteraren i Sveriges 
Scoutförbund, L. Wennerström. De 
många värdefulla råd han ger i sin bok 
komma säkert väl till pass även för 
andra friluftsentusiaster än scouter. —■ 
Glöm alltså inte, Ni alla blivande »lä
gerhästar» och vandringsmän, att trev
naden, i lägret och på vandringen beror 
i mycket stor utsträckning på utrustnin
gen. Är den i bästa skick, då blir det 
hela en upplevelse, och ingenting blir 
sen så roligt under vinterkvällarna 
som att taga fram dagboken och fotogra
fierna från sommarens äventyr i skog 
och mark.

Perm anent 
o n d u l e r a  Eder hos

Anna Ericsons
D am frisering. Tel. 208
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En dag i lägret. För Orsa Skoltidning av
kand. Gottfrid Eriksson.

Det ligger en liten by av tre vita 
tält i skogsgläntan, som sluttar ned 
mot sjön. Sommarnattens dunkel 
ruvar ännu i snåren och dimman 
smyger i strändernas vass. Genom 
tystnaden hör man, hur Mångån for
sar fram långt inne i skogen och 
bringar sin eviga hälsning från de 
vida moarnas land.

Men nu skall morgonens glädje 
draga in över de sovande markerna.
En kall oeh bitande morgonbris sve
per in från sjön. Den susar i säven 
och stormar sedan fram över gläntan. 
Flaggstången gungar i blåsten och 
tältdukarna smälla. En solstråle le
ker redan i gräset, där daggen glitt
rar och i skogen stämma fåglarna 
upp sina längtans visor. Markernas 
morgon är kommen, men genom täl
tens tunna väggar dåna pojkarnas 
taktfasta snarkningar.

Då sticker plötsligt en hand ut ge
nom öppningen till ett av tälten. Den 
ena häktan efter den andra släpper. 
En sömnig pojke dyker på huvudet ut 
genom den halvuppfläkta, dörren. Han

9
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Frukostkorven hämtas ur förrådet.

sträcker på sig ett tag, kisar mot solen 
och gäspar sig ordentligt vaken. Vin
den leker med hans toviga lugg. Han 
tar sig en åkarbrasa, ty morgonen är 
kylig. Så går han över till ett annat 
tält, sticker in huvudet genom öpp
ningen och ryter: »Opp me’ dej, Lin- 
kan! Klockan är halv sju redan. Vi 
måste på med gröten i en farlig hast !» 
Hans stämma ljuder lik en’harskramlas 
oväsen i skogen. - '

Det är som om. han petat med en käpp 
i en myrstack. Det rör sig i' filtarna, 
ilskna ansikten dvka fram ur sovpäsar- 
nas djup. »Äh, håll snaggan på d e j! 
Ska du störa folk mitt i nätten t Gå 

lej och bre’ på dej nå gam- 
Göka i tältöppningen tar inte 
»Rappa på nu Linkan, för de 

Ekot svarar i filtarna: »Jä,

och lägg 
malt.» — 
illa upp. 
ä' brått!»
liar du inte kommit iväg än, så man

Morgondoppet.

kan få sova. Ska’ han ha en hel timme 
för att få på sej en skod! Äntligen!!! 
D ra’ till öppningen efter dej, för man 
fryser ju  som en hund!»

Linkan har redan fått fu tt under gry
torna, ty det röker ur kokgroparnas 
djup, där de två pojkarna jobba 
med frukosten. De ha hämtat flera 
meter falukorv i förrådet. Det osar 
mat lång väg, när korven fräser i 
pannorna, och gröten är nästan på 
yäg att bli färdigkokt, då en tredje 
pojke kravlar sig fram u r ett tält.
Med långa steg kliver han mot 
flaggstången. Reveljen skall gå. 
Esskornettens putsade mässing 
blänker i solen. En ordentlig nypa 
luft drar spelmannen in och så tril
la tonerna fram ur den blanka tra t
ten. Fin orrhöna blir skrämd och 
lyfter med brak. Men snarkningar
na sluta. Lägerdagen är i full gång.

En brokig skara pojkar tumlar fram 
u r tältens djup. Mest likna de zebror 
i sina randiga pyjamas, »klors Sven- 
ta n !» — »Herrlich YCetter!» — »Hörde 
du va’ Göka skrek, när han skulle ha 
upp Linkan. Jag trodde nästan, att 
det var n å ’n nattövning i görningen!»

En stunds gymnastik och så bär det 
av ned till sjön. E tt scoutläger måste

Lägrets flagga går i topp.

alltid ha en sjö till tvättfat. Efter 
morgondoppen blir det stor toalett. 
Ty fint ska’ det. va’ ! Så småningom 
ha alla fått tag på sina grejor, scout- 
dräkten är putsad och även sträva 
huvudhår ha trots motstånd tämjts 
att. forma sig till eleganta benor. 
Stor inspektion börjar.

Lägrets flagga går i topp. Den 
»flammar stolt. mot. dunkla skyar»,

[ när vinden vecklar ut den. Så hål
les en kort morgonbön. Aldrig 
sjunger man den gamla psalmversen 
»Din ldara sol går åter upp» så gär
na som i ett läger en solig morgon. 
Då förstår man realiteten bakom or
den. I lägret betyder solen allt. 
Därför vill man tacka, då. den lyser 
över lägret.

Nu är frukosten färdig. En glad
.  och finputsad skara samlas till 

»matsalen», dit Linkan och Göka re
dan fraktat maten. Hej, vilka por

tioner! »Linkan!» —- »Ja, va’ ä r ’e?» 
— »Kan man få mera korv?» 1 — »Kan 
ja ’ få en macka till?» — »Mjölk!! Me
ra m jölk!!» — »Lugna dej, du sitter väl 
inte i sjön heller?» — »Finns det me-

■Ii!

■ ■ g

»Matsalen», .

ra gröt? En slev till. Tack!» — »Nu 
ä ’ ja så mätt,, ,så j a ’ måste släppa, upp 
bältet, tre hål!» — Lägerlivet ger aptit.

Ett. läger är ett, litet, samhälle för sig. 
Där hör leken hemma, men arbetet går 
först. Alla måste göra sin insats. 
Sysslorna utföras under glädje och 
sång på ett scoutläger.

En massa roliga lekar gå av stapeln 
i lägret. Cirkus Aborrsky har just an
länt från sina resor på kontinenten 
och susar »sine schtåre nummer» för 
häpnande skaror.

Lägret är tillbommat, ty alla scouter 
äro på strövtåg i bygden. Bergsbestig- 
liing är en härlig sport. Lönen för mö
dan blir även stor, då. man ser, hur 
bygden ligger för ens fötter lik en väl
dig tavla. Det är åkrar och skogar, 
sjöar, som blänka, och blånande åsar.

&
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När var och en sin syssla sköter.

»Här går stigen, här går färden, 
högre och friare än eljest i världen 
under den eviga solens prak t.. .»

-X-
Efter återkomsten till lägret måste 

givetvis kanoterna avprovas i den när
belägna sjön.

När kvällen sjunker över bygden, 
tända scouterna sitt lägerbål. Det är 
ilägrets hjärta. En efter en komma pa
trullerna vandrande dit. Pojkarna äro 
utstyrda och uppsluppna. Det sprakar 
i bålet gnistorna yr. Glada sånger och 
rop avlösa varandra. Men när skym
ningen faller tätare över skogen, stry- 
pes elden av, så att man måste svepa 
filten tätare kring sig för att inte frysa. 
Det är en underlig tystnad, som kom
mer av sig själv, när aftonvinden suckar 
i trädens kronor och dimman svävar 
över de sanka stränderna,-

Nu är tid att krypa till kojs. Ännu i 
drömmen genomlever scouterna dagens 
upplevelser. Isynnerhet, har bergsbe- 
stigningen gjort ett outplånligt in
tryck. .........

»Cirksus Aljorrsky» har uppvisning.

På fjällvandring.
H ä r följer nu fo rtsättn ingen  på L isa 

Lorenz skildring av vandringen i Lappland 
1929. F ö rra  artikeln  slu tade med Enochs 
m eddelande’. ” Ja g  är så. suk .” D essförinnan 
hade vandringen g å tt från  K alixfors - till 
K aalasluspa, uppför K alixsjöarna och efter 
Ladjo vagge. Enoeh var en av pojkarna
Sarri, vilken skulle följa de håda vandrer- 
skorna uppför K ebnekajse. Är det någon 
läsare, som in te  tag it del av förra  artikeln , 
går det ännu bra  a t t  få förra num ret från 
tidningens exp.

»Nej du, Enoeh, nu kommer du», sa 
vi »det är bara den där cigarren du 
fick av holländaren i går, som du kän
ner. Vila dej och kom sedan».

I ovre kanten av snöfältet fick han 
ont igen'och försökte få oss att vända. 
Men nej, vi skulle u p p !

»Gå hem du», sade vi. »Vi går en
samma». Vi trodde aldrig, att han 
skulle lämna oss, men det gjorde han. 
Så fortsatte vi ensamma. Och bra gick 
det också nerför Rullevare, som sanner
ligen gör skäl för sitt namn. Stenarna 
formligen rullade under fotterna, och vi 
måste gå i bredd ej efter varandra. Ty 
ibland åstadkommo våra steg verkliga 
stenlaviner. Nere i passet mellan Rul
levare och stortoppen pustade vi ut på 
en snödriva och styrkte oss för den fö
restående klättringen. Det blev kryp- 
ning på alla fyra och under den tiden 
voro vi just inte i stånd att smälta nå
got av den naturens skönhet, som fjäll
världen här visade. Vi bara arbetade, 
Och kände oss som hjältar, då vi nådde 
toppstugan. Min första reflexion u t
gjorde en stilla undran över hur de 
människor varit beskaffade, som frak
tat upp materialet till stugan. Det 
måste ju bäras. Senare fick jag höra, 
■ att det hade lappar gjort — en lapp ha
de sålunda burit spiseln i toppstugan 
på ryggen dit upp.

Utanför stugan forsade smältvattnet 
från snön ovanför och vi drucko oss 
otörstiga, varefter vi gjorde upp eld och 
kokade kaffe. Så plockade vi fram vå
ra yllekoftor, knäppte igen vindrockar
na i halsen och började uppstigningen 
den sista dryga halvkilometern. Denna 
sommaren var synnerligen gynnsam för 
en toppbestigning. Det låg nämligen 
djup snö ända från stugan och upp till

toppen. Där brukar det mestadels va
ra mycket svårframkomligt på grund 
av istäcket. Då äro stegjärn och ishac
kor nödvändiga. Nu pulsade vi i dri
vor, där vi sjönko till knäna i tung och 
våt snö. Det var tröttsamt och kallt i 
den bitande blåsten. Solen sken visser
ligen, och ögonen hade svårt att uthär
da allt det bländande vita. Men det 
var fullkomlig vintertemperatur och vi 
fröso trots att vi voro så väl klädda. 
Och för endast ett par timmar sedan 
hade vi knogat fram i 30 0 värme med 
uppkavlade skjortärmar, och svettpär
lor kring hårfästet.

Äntligen vid målet! Siortoppen!
En framskjutande snötäckt bergspets, 

likt en björnlabb utsträckt i rymden. 
Det kändes hisnande att stå däruppe och 
Veta, att hela Sveriges land nu låg un
der ens fotter. Hemskt var det att 
höra fjällvinden komma dånande mel
lan och mot topparna, tjutande och 
bullrande värre än tjugu framilande 
järnvägståg.*) Och synen däruppefrån! 
En oändlig, livlös, stelnad ödemark. E tt 
land präglat av vildhet och lugn och u r
kraft. S å , långt ögat nådde endast 
fjälltopp bakom fjälltopp, grönskimran
de, refflade glaciärer, siiverglänsande 
isbäckar stupande utför branterna och 
gröna fjällsjöar. P. ö. saknar jag för
måga- att återge synen-,från Kebnekaise, 
ty den var en upplevelse, som ej kan 
beskrivas i bleka ord: Vi hade förstås 
kartorna med oss, -men vi glömde att 
orientera- oss. Vi bara. tego och sågo, 
ända tills vi voro så genömblåsta av vin
den, att-vi måste börja nerstigningen.

I toppstugan drucko vi åter rykande 
hett kaffe och- värmde våra stelfrusna, 
händer. 8 timmar hade vi hållit på för 
att nå toppen och 6 timmar tog vand
ringen åter till stationen. Nere i Singi- 
vagge kom Enoeh och mötte oss.

»Har fröknarna skickat dej att leta 
efter oss?» frågade vi. Och så gjorde 
vi oss underrättade om hans magsjuka, 
Den var ju  alldeles bra förstås. Så be
rättade han, att han aldrig varit hem

*) N är hörde fröken Lorenz 20 st. jä rn 
vägståg  på en gång? K orr.-läs. anm.

■■■1
»En dag i lägret»:
B ilden t.  v. : E n härlig  u t sikt 
över bygden. T. h. : K ano terna  
ha stu ck it till sjöss.

■
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till stationen, han visste nog, a tt han 
skulle bli utskickad efter oss. Hela da
gen hade han legat ute på fjället och 
m ått gott. Ty lat var han, inte sjuk, 
det visste Margit och jag lika bra som 
han.

E tt år senare träffade jag Enoch 
Sarri i Suorva. Han var på väg till 
Sarjektjokko med ett sällskap turister, 
och han stod och tittade förnärmat på 
den stora ryggsäck han skulle bära.

»Du har väl inte ont i magen nu ock
så, Enoch?» sa jag.

»Ska du också gå på Sarek», sa han. 
»Jag minns nog, när vi gick på Kebne
kajse och jag var så suk, så suk».

Vi logo mot varandra — förstående. 
Vandringen till Kaitumjaure.

Nästa dag togo vi farväl av Kebne- 
kaisestationen. Fjällen hade vi med 
oss länge ännu. Denna dag blev vår 
sanna prövodag. Tre dryga mil hade 
vi att vandra till nästa nattläger, kåtan 
vid Kaitumjaure. Kanske våra krafter 
voro medtagna av toppbestigningen da
gen förut, eftersom fotterna kändes 
tunga efter blott några timmars vand
ring. Vi vandrade åt söder in i Ladjo- 
vagges dalgång, som här är mycket vild 
begränsad av lodrätt, stupande bergväg
gar. Vi hade flera vad redan i början 
av vandringen. Byxorna blevo våta, 
och mina byxben krympte efter detta så, 
att en bedrövlig skilsmässa uppstod 
mellan dem och strumporna. Utseendet 
spelar ju  visserligen ingen roll häruppe 
mellan fjäll och himmel, så det för
hållandet lade ju  inte sten på börda. 
Vi stannade vid Singivagges gröna sjö, 
gjorde upp eld och festade på innehållet 
i en konservburk. Jag minns ännu, hur 
härligt de köttbullarna smakade. Så 
marsch igen uppför och nerför fjäll
sluttningarna. Stillastående luft och 
myggsvärmar, myggsvärmar, myggsvär
mar. Den som läser det här och har 
upplevt en 25 ° varm dag i fjällen utan 
en välsignande vindpust, hört myggmil
jonernas surr i öronen och känt knot- 
ten borra sig in i ögon- och öronvrår, 
den begriper, att de 10 timmarnas vand
ring kändes, som hade den räckt, i 10 
dagar. Jag vet heller ingenting om na
turen här. Det enda jag minns är, att 
vi här första gången hörde och såg 
fjällpiparen, den lilla förtjusande få
geln.

Framkomna till Kaitumjaure
glömdes snart obehagligheterna från 
vandringen. Kaitumjaure är en av käll

Ö ka v itam inha lten  i den  dagliga 
födan  genom  a tt  a n v än d a  det 
goda  och näringsrika  V itana. 
D et har k o n stan t v itam inhalt 
å re t runt.

sjöarna till Kaitumälv, som rinner ut i 
Kalixälv. Det är en riktig fjällsjö med 
det klaraste gröna vatten inramat av 
höga fjäll. Den norra stranden, där kå 
tan ligger, är låg och beväxt med dvärg- 
oeh fjällbjörk. Vi badade i det kalla 
vattnet, och badet var som balsam på 
våra myggbett. Jag undrar, hur mån
ga det är, som känt, vilken fullödig 
njutning det är att gnugga myggbett 
med tjockt tvållödder!

En djup och drömlös sömn på renhu 
darna inne i kåtan avbröts först nästr 
dags morgon av vandrare på väg norr
ut. Vi bytte erfarenheter innan de 
fortsatte. Vi önskade dem god tur och 
mycken blåst. De tittade medlidsamt 
på mina byxben och frågade, om vi va
dat, och de sågo på våra igensvullna 
ansikten och förstodo, att vi bådo jfr  
deras väl, då vi önskade dem vind på 
färden.

Vi stannade vid Kaitumjaure hela 
dagen. Vi badade, smorde våra ömma 
fotter, kokade vår »fjäP.gröt» av havre
gryn och torkad frukt, åto och sovo. På 
kvällsidan rodde vi över sjön i den båt 
de mötande turisterna kommit i. Vi ha
de tur som sålunda sluppo undan med 
en roddtur. Turistföreningen har eh 
båt vid varje strand. Det är en heders
sak att återställa den båt man använt

©
VITANA

VITAMINBIKT MABGARIN.

och på sätt måste man i vanliga fall ro 
Sträckan tre gånger.

Råttmorden i Tensadalen.
F rån  Kaitum gick vandringen sö

derut, tills att nästa sjö stängde vägen. 
Det är Tensajaure i Tensadalen. Det 
blev en underbar vandring i solnedgån
gen. Färden gick över den mjuka, bru
na fjällheden, solen stod klotrund och 
glödröd på himlavalvet i sydväst och 
kom fjällen att skimra i rosa och blått. 
Och så fanns det inga mygg. Alldeles 
för snart tyckte vi, a tt vi stodo på 
branten och sågo Tensajaure glindra i 
kvällsljuset. Hela sluttningen ner mot 
sjön var en lummig lövsal men så brant, 
att vi nära nog föllo från träd till träd 
vid nerstigningen. Där nere på strand
bädden ligger en kåta, som liksom vid 
Kaitum är uppförd och underhållen av 
turistföreningen. Inne i kåtan hängde 
en påse vetemjöl i ett snöre ovan eld
staden, och på påsen stod en varning 
för råttor. Vi beslöto att lägra ute den 
natten inte därför, a tt vi hade skräck 
för råttorna. Men natten var härlig, 
och det var så betagande vackert kring 
sjön. För övrigt tyckte vi nog heller 
inte, att det skulle vara precis trevligt 
att väckas av, a tt små söta möss lekte 
kurragömma i våra byxfickor och soc
kor. Vi drogo ut en renhud och tände 
en brasa, men det blev ändå så småning
om så kallt, att vi föredrogo kåtan. Men 
vi sovo inte, vi mördade gemensamt två 
råttor som vi på morgonen begrovo och 
byggde ett stenkummel över deras grav.

Med verklig saknad lämnade vid Ten
sadalen och började vår sista dags
marsch fram till Lulevattnet. Vi gjor
de oss ingen brådska, vi stannade ofta, 
och ibland lade vi oss utsträckta på 
rygg i mossan och stirrade på molnen, 
som i underliga formationer seglade 
fram i rymden. Ibland stötte de ihop 
med någon fjälltopp, delade sig och 
seglade vidare eller höljde helt och hål
let in den för en lång stund. Margit, 
som var en vetgirig dam, tog då och då 
npp kartan och talade om för mig, vil
ka topparna, voro. Jag  lärde mig dem 
aldrig. Alla hette något på pakke eller 
tjocko och alla sågo lika ut. Det var 
bara Sareks glänsande ismassor och 
Akkas skimrande tempeltinnar, som 
skiljde sig från de andra. Dem kunde 
ögat aldrig lämna. De stodo som led
stjärnor framför oss blott då och då

Tegmans Foto-“
Tel. 93. Tel. 93.
N är det gäller fo tografering av alla slag. 
V änd E der a lltid  i förtroende till oss.
Vi u tfö ra  endast förstk lassig t arbete.

Sommarens Nyheter
i H atta r, Klämningar och Strum por, 

S to r sortering!

K. J. D A H L
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fakymda av något närmare beläget fjäll.
Allt eftersom vi närmare oss vårt 

mål, Vakkotavarebergen vid Suorva- 
jaure som Lulevattnet där kallas, blev 
trakten allt ogästvänligare, fjällheden 
förbyttes i ett hårt och ödsligt stenland- 
skap, där man gott kunde föreställa 
sig, att sagans jättar haft stenkrig mot 
varandra. Och när det mulnade, och 
skymningen kom, blev det skrämmande 
ödsligt. — När som helst väntade jag 
att få se hela rader av lurviga, krok- 
benta troll komma framringlande mel
lan stenblocken. Lyckligtvis uppenba
rade sig inga sådana, men vi mötte mitt 
inne i stenöknen några undertigt u t
styrda människor. Vi hörde dem, innan 
vi sågo dem. Kastruller, kastrullock, 
gamla konservburkar, visselpipor och 
vanlig bleckplåt hade de bundit i svång- 
remmarna och utanpå ryggsäckarna. 
Jtet lät som en orkester av oljud, när 
de rörde sig. Våra blickar måtte, ha 
avslöjat vår förvåning, ty  utan uppma
ning berättade de, att »instrumenten» 
voro till för att skrämma eventuella 
björnar. Vi fingo många björnhistorier 
till livs, och de visste säkert att just i 
Vakkotavarebergen gick det en hel del 
björnar. De rådde oss att på stället 
sätta i oss våra konserver, de erbjödo 
t. o. m. sin hjälp, för att vi skulle få 
några skrammeldosor.

Men vi imponerade på dem och fort
satte utan orkester. Vi nådde kåtan, 
som ligger i björkskogen mitt i den 
Rranta sluttningen ner mot vattnet i en 
liten bäckskåra. Vissa dagar går turist
båten från Suorva hit upp och hämtar 
vandrare. Det var för sent på kvällen 
för en båttur, den skulle inte komma 
även om vi tände en rök eller hissade 
den vita flaggan, med vilken man också 
kan ge signal till Suorva. Och vi voro. 
iinte pigga på att lägra i en kåta, ännu 
en natt. A tt gå till Suorva anses omöj
ligt. Strandremsan är fullständigt 
oframkomlig, och där går det f. ö. alltid 
björn. Men vi hade tur. En gammal 
lapp kom farande i en utombordssnurra 
med några turister från Suorva. Han 
skulle fortsätta till Vaisaluokta vid övre 
ändan av Akumsjaure, en annan av 
Lulevattnets sjöar. Vi beslöto att följa 
honom. Men vi måste invänta solupp
gången.

Vår fjällfärd var i sanning en färd 
från klarhet till klarhet. Jag  undrar 
ibland, om det är många människor gi
vet att uppleva ett sådant koncentrat av 
njutning, som det Margit och jag upp
levde ombord i gammellappens båt den 
där tidiga augustimorgonen. Vi lågo på 
båtbottnen och hörde på lappen, hur 
han sjöng sina entoniga finska och

Livförsäkringar tecknas gå förmånliga villkor
LLM Ä N N A  LIV- O DE N
-FÖRSÄKRINGSBOLAGET STOCKHOLM

Ö M S E S I D I G T  
‘O m bud i O rsa  bl. a . :  Folkskollär. Joh. Boström och H j. Hedman.

Ä

lapska visor. Molnen svepte topparna 
i tunga vita slöjor, men solen skingrade 
dem. snart. Vi passerade Sarek och 
Akka, lapparnas heliga berg. Jag för
står tillfullo, att den som vistas i dess

Akka från Vaisaluokta.

närhet, måste känna dyrkan. Både Sa
rek- och Akkamassiven ligga på sjöns 
södra sida, det dominerande fjället på 
norra sidan är Kallaktjokko, svårtill
gängligt och därför dubbelt lockande 
för vana alpinister. Hela. denna trakt 
faller inom Stora Sjöfallets national
park, och allt fiske i sjöarna liksom all 
jakt och åverkan f. ö. å naturen är för
bjudet. Men i Vaisa, dit vi anlände fram 
på eftermiddagen, är nationalparkens 
västliga gräns nådd. Där få alla fiska, 
och öring och röding stå också så tätt, 
att det kokar av dem i sunden. Säga 
lapparna!

I lappskolan i Vaisa.
Vaisa ligger alldeles under Akka. Det 

är ett stort lappläger med ett 20-tal kå
tor, bebodda av ståtliga och vackra lap
par. Det blir alldeles för långt att här 
berätta om alla Vaisas härligheter, f. ö. 
skulle allt bli en hymn till det underbara 
och underliga Akka. Jag förstår, vad 
som djupast inne ligger i begreppet 
Ibergtagen. Det blev jag av Akka, och 
jag kan, när jag vill, se dess elva spet
sar sticka silverglänsande upp mot den 
blå himlen eller dess gröna zigzagreff- 
lade jöklar, där tusen dödar väntar den, 
som vågar färden ut på dem. I Akka 
träffade jag en Stockholmsdam, vars 
fästman många år tillbaka gått ner sig 
i Akka. Hon gjorde varje sommar en 
pilgrimsfärd upp till Vaisa.

I Vaisaluokta pågick som bäst lapp
skolan. Vi gingo dit och inbjödos till 
lektionen. Skolsalen var inrymd i en 
stor kåta och barnen sutto korssittande 
på marken, som var täckt med avlövat 
björkris. När de svarade, reste de sig 
till knästående ställning. Alla deras 
svar voro korta, merendels barr ett ord. 
De ha mycket svårt både att tala och 
läsa svenska. Vi åhörde en lektion i 
läsning. De läste i en bok skriven sär
skilt för lappbarnen. För oss läste de

om hur härken spändes för akjan, och 
hur en lappfamilj for till kyrksocknen. 
De sjöngo också för oss. Det var rö
rande att höra de där små lappbarnen 
sjunga »Glada vi i skolan gå». Och 
sången var nästan lika, entonig som de
ras svar voro enstaviga. 4 veckor varje 
sommar fingo de gå i skola. Sedan 
flyttade lärarinnan, som f. ö. själv var 
av lappsläkt — hon hette Margareta 
Svonni — till ett annat lappläger och 
höll skola där.

I strålande sol tillbringade vi några 
dagar hos lapparna i Vaisa, följde dem 
på fisketurer, sutto hos dem i kåtorna, 
drucko deras kaffe, vyssade deras ona
turligt insnörda . lindebarn och lekte 
med de övriga småbarnen. Vi bodde i 
den stuga, som turistföreningen också 
här byggt upp. Lappfogden Enlund 
från Jokkmokk har också en liten stuga 
häruppe. Han är ofta i Vaisa för att 
hjälpa till vid renskiljen uppe i Poluo- 
tjokko, fjället, där Vaisaluoktalapparnas 
renar beta. Vi pratade ofta med honom.

Barn vid lappskola.

Det var en rar gammal gubbe, som viss
te mera om lapparnas liv och seder än 
någon annan.

En dag måste vi i alla fall ta farväl 
av alla våra vänner i Vaisa. Lappen 
Tomma satte i gång sin utombordsmo- 
tor, och snart syntes inte mera än rö
ken från kåtorna, i lägret. Det var ve
modigt och vi kunde ha blivit sentimen
tala, om inte Tomma varit. Han snu
sade och spottade, så a tt vi blevo ängs
liga, att Alemusjaures gröna böljor 
skulle anta snusets bruna färg. Och han 
svor på både svenska och lapska, när 
motorn strejkade. Det gjorde den ofta, 
men Tomma botade den alltid med ett 
nytt tändstift, som han tog i sin bröst- 
lomme. Dit lade han de förbrukade 
också, och hur han kunde skilja på an
vända och oanvända, har jag aldrig 
lyckats räkna ut. Vi kommo i alla fall 
efter tio timmars sjöfärd fram till Su
orva vid Lilla Sjöfallet.

Det är en fläkt av ödemarksromantik 
över Suorva med dess dammbyggnader 
och kraftverk mitt inne i fjällen, dess 
övergivna arbetarbaracker, dess radio
station och först och sist dess rika flora. 
Turiststationen överflödar av kulturens 
välsignelser: badrum, värmeledning,
'elektriskt ljus oeh god mat. Suorva 
fordrar ett kapitel för sig, men det blir
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Kartan över Orsa
»som finnes intagen i detta nummer, u t
kommer i »särtryck efter pristävlingsti- 
dens utgång. Den blir då försedd med 
facit, »som utom namn för motsvarande 
nummer kommer att innehålla en del 
höjdsiffror över havet.

Det finnes ju  förut flera kartor över 
Orsa, men på grund av sitt pris ha de 
ej kunnat få allmän spridning’. Hur 
många personer ha t. ex. en klar före
ställning om besparingsskogens storlek i 
förhållande till socknen i övrigt?

Denna, nya karta har uppgjorts med 
tanke» på att i ett begränsat och bekvämt 
format giva en bild av hela Orsa socken. 
Därjämte skall kartan kunna, säljas för 
relativt billigt pris. Med dessa tre u t
gångspunkter för ögonen torde var och 
en förstå, att ej alla platser kunna med
tagas. Särskilt svårt har det givetvis 
varit att få den södra delen av socknen 
tillräckligt tydlig.

Några nytillkomna saker, som ej fin
nas på äldre kartor, ha kunnat medtagas 
här, bl. a. de flesta nya vägarna.

Framför allt bör kartan kunna, tjäna 
sonr hjälpmedel vid skolans undervis
ning om hembygden, varvid den på 
grund av sin uppställning även kan an
vändas som s. k. arbetskarta.

Kartan har utförts av lantmätaren 
Per Bill samt granskats av distrikts- 
lantmätaren E. V, Bengtsson, jägmästa
ren Arthur Persson, f. folkskolläraren 
C. F. Pettersson och schakimäiStarna il. 
Berglund och E. Hedberg.

Priset för särtryck av kartan blir om
kring 35 öre.

PRISTÄVLAN .
I förra numret utlovade redaktionen 

en pristävlan, som skulle bli något rik
tig t storartat. Här kommer den nu. 
På nästa sida ha vi kartan över Orsa. På 
denna finnas inga namn utsatta utan en
dast nummer. Det gäller nu att göra upp 
en förteckning med tydligt angivande av 
vad varje nummer betecknar. Det gör in
genting om inte »alla uppgifter äro lösta. 
Skicka in ändå! Den, som får de flesta 
rätta  svaren, vinner första priset, som 
består av en värdefull kamera. Dess
utom utdelas en hel del trevliga saker 
såsom en årsskrift, skänkt av Svenska 
Turistföreningen, en sparkboll, en rygg
säck, ett toalettetui, skänkt av Hedins 
färghandel, många roliga, sällskapsspel

åtminstone denna gång oskrivet.
När vi lämnade Suorva hade vi tolv

timmars båtfärd över Lulevattnets sjö
system förbi Stora Sjöfallet och Jaure- 
ka,skaforsarna, innan vi nådde ånghäs
ten, som förde oss bort från de blånan
de fjällvidderna och deras härlighet. 
»Men minnet är ädelmod» — och i min
net leva de aldrig förbleknande bilder
na från dessa oförglömliga sommarda
gar.

Lisa Lorens.

E n  e r i n r a n

t i ll min sonson.
»Värm dig, gosse, när du fryser, 
ät, när mat du har ock smak, 
släck ditt ljus, när solen lyser ; 
när det regnar, sök dig tak.»
När du törstar, drick då v a t t e  n, 
öara vatten allra hälst.
Andra drycker ge du katten, 
vill från ondo du öli frälst!
Misse lät dock knappt sig huggas. 
Mjölk? Den mat är: ost och smör. 
Mjölk skall ätas, mjölk skall tieggas — 
ölandas med saliv, munsjör!
Alkoholen fly  som pesten,
kaffe, toöak likaså,
allt som äkadligt är för resten, 
om du riktigt öra vill må.
Vad du. inte vaM dig vid,
ej du saknar. , Stopp i tid!
Bäst att gifter, hela smörjan, 
aldrig smaka. Motstå öörjan!

P. W.

Utrustningslista
för som m arläger, klädsel ej m edräknad.
Ryggsäck »Slidkniv
Rock (regnplagg) M atbestick
Y lletröja T oalettsaker
1 omgång underkl. Diskhancld. o. -trasa
Blus e. d. till omb. T ändstickor
2 omb. struihpor Visselpipa
Tunna skor K a r ta  och kompass
N a ttd räk t Ficklampa,
F ilt (sovpåse) Yxa
Ö rngottsvar K okkärl
M adrassvar Dagbok
N äsdukar K am era
Sygrejor P rov ian t

AKTUELLT.
O l l e  (s to r tju ta n d e ): — Dom säjer

skällsord å t  mej !
L ä r . :  — V a säjer dom då?
O l l e  (fo rtfarande s to rtju tan d e) : K reu- 

ger.
%

INNANLÄSNING.
” F rån  hem m et sändes »Svedberg först till 

F a lu  triv ialskola och d ärefter till universi
te te t  för a t t  inbillas till p rä s t.”

och diverse andra saker. Skynda nu på, 
att gnugga geniknölarna och visa., att ni 
äger god kännedom om er hemsocken.

För att göra hela tävlingen mera 
spännande ha. vi ntfäst, två lagpris. Vi 
poängsätta varje inkommen lösning. Po
ängen lägges tillsammans för varje lärar- 
avdelning, och så tages ett medeltal. De 
två läraravdelningar, som vid denna, be
räkning få de högsta siffrorna, vinna 
prisen, som bestå av vackra tavlor, 
skänkta av Svenska Turistföreningen 
och inramade av Carl A. Petterssons 
möbelaffär.

Lösningarna skola märkas »Pristäv
lan» och inskickas till Redaktionen för 
Orsa Skoltidning före den 5 juni. Utan
på varje kuvert skall också stå, vilken 
skola och klass den tävlande tillhör.

Orsa Lärarförenings majmöte
hölls i kyrksalen den 2 maj. Å kyrk

bylärarnas vägnar hälsade hr Joh. Bo
ström. de närvarande välkomna. För
eningens ordf., hr E. Keding, tog där
efter till orda och förklarade samman
trädet, öppnat. Keding valdes till mö
tets ordf. och fröken Hanna Belin till 
sekr. Redaktionskommittén för Orsa 
Skoltidning omvaldes och likaledes om
valdes kassaförvaltaren. H r Erik Gö
ransson inledde frågan om lärobok i räk
ning. Inl. ansåg ombyte vara önskvärt, 
men var icke beredd att för dagen före
slå någon bestämd utan nämnde fyra 
läroböcker, vilka borde ifrågakomma i 
första hand. Föreningens beslut blev att 
tillsätta en kommitté, som skall utreda 
frågan och inkomma med bestämt för
slag. Ledamöter i kommittén blevo: 
And. Byrén (sammankallande), Erik 
Göransson, Hj. Hedman, fru  Granbolm 
och fröknarna Hansson och Löfh.

Efter räkneläroboksdiskussionen var 
det tid att övergå till den nöjsamma de
len av programmet: samkväm i kyrksko
lan, då lärarna i kyrkbyn voro värdar. 
Under det påtåren kallnade sjöngs den
na, kaffevisa:
V åren ra sa t ned till våra  bygder, ovän- 

skapen sm älter ned och dör.
Alla h a  vi endast ädla dygder och som 

lärare  vårt »bästa gör
Ingen ä r  fascist och ingen vänster, alla gå 

vi fram åt ra k t på  sak
glöm mande a llt »bråk om lä ra rtjän ste r, 

»samlas glada under samma tak .
H ä r behövas inga foton sk ö n a! V ar och 

en ä r  skön en sådan dag.
V åren vill oss säkert rik lig t löna, hjälpa 

oss a t t  fa t ta  nya tag .
D ärför må vi alla höja »koppen, dricka 

»vårens skål i kaffe g o t t !
L å t oss »dricka u r  till sista  droppen, drick, 

m»en dock med sans och m å tt 1
Leve lä ra rk å re n ! Leve v å re n ! Leve allt», 

som lycka till oss h ä r !
V in terns köld och rusk  läggs nu på »båren. 

Leve a llt vad s to rt och ädelt ä r !
Leve »Göransson, som få t t  en k ro n p r in s ! 

Leve M ä rta  E riksson också!
Leve E rik  Lindholm , som bland oss f in n s ! 

D aisy H olton, ja., hon leva må!

Efter kafferasten återupptogos för
handlingarna, varvid sem.-lär. Erik 
Lindholm från Falun talade över äm
net »Småskolan, folkskolans tjänare 
eller vad får folkskolan fordra, av små
skolan?» Det av varmhjärtad känsla 
för barnen burna föredraget åhördes 
med spänd uppmärksamhet, och det var 
inte bara artighet i applådåskan efter 
föredragets slut.

Till sist ä r endast nämna, att, Byrén 
och Johansson valdes till justeringsmän 
— på sekreterarens förslag.

HEMLANDSTONER,!
E t t  sällskap från  »Orsa besökte' »Göteborgs

ham n som m aren 1931. Till sin förvåning 
funno de e t t  la s tfa rty g , som h e tte  Orsa, 
I  ak te rn  stod »hemorten : »Glasgow.

ss
»SVERIGES NÄRINGSGEOGRAFI.

- — V ilka äro dé v ik tigaste  näringsgrenar
na i Dalsland ?

—» Jo rdbruk , sko,gshruk och pappersbruk.
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Ti E S Ö K
OSSIAN L. MORJEUS 

välrenommerade 
R ak -& F risé rsa lo ng

Bra Matvaror Billigt
alltjämt liksom hittills hos

P E R  W IK N E R
Diversehandel i Holen från 1880

NYHETER
inkomna i Mussliner, Parisette, 
Vistra, Diagonal och Georgette. 

Damkappor, Slipover, Koftor, 
Charmeuseklädningar.

E M M A  O L S S O N
Tel. 125. ORSA. Tel. 125.

C. F. Carlssons
ÅKDONSFABRIK

Rekom m enderar sina tillverkn ingar 
vid behov.

Reell behandling. H um ana priser. 
Tel. O rsa 188. Bostaden H olén 15 b.

Vid köp av Cyklar
vänd E der till -undertecknad. Försäljare 
av Husqivama, Svalan och Orsä cyk la r. '

H a ra ld  E r ik sso n
Telefon Orsa 156.

© c/ bästa arv
vi kunna ge våra barn lär en god hälsa. 
iSedan skaffa de. sig själva — lä t t  och 

lekande — tillräck lig t med gods 
och guld.

H älsoregel N :r 1. D agligen fru k t och 
g ionsrkei från  begynnelsen.

E. Wikners Handelsträdgård
F ruk t- och blom steraffär rekommenderas.

Pröva Hembiträdets hjälpreda

Matthåf/aren !
FörsäJjes och tillverkas av

H. A. P E R S S O N  - ORSA. 
A genter antagas.

Vid behov av
LÄSKEDRYCKER

vänd eder t-ill
STORABRO BRYGGERI 
Rt, 189.

G y m n a s t ik s k o r  ~
BARN Storlek 20/27 ........... Kr. 2: —

,, ,, 28 /34  ........... Kr. 2 :3 0
DAM & G OSS Storlek 35/42 Kr. 2 :75  
MANS Storlek 43/47 ........... Kr. 3 :5 0

S p o r tk ä n g o r  zzzzzzt
G OSS Storlek 34 /38  ........... Kr. 4 :75
MANS Storlek 39/46 ............  Kr. 5: 50

H ansjö  K onsum  l

Från skolbänken.
(Forts. fr. sid. 6).

de, att den. andra kaninen skulle få 
ungar. Då blev jag förskräckt. S.å gick 
jag ut, oeh då såg jag att vita kaninen, 
åt på ett ben. Då tittade jag i buren 
och såg, att den andra kaninen bara ha
de tre ben. Då sprang jag till Bo och 
talade om, att, kaninen bara hade tro 
hen, oeh då följde Bo med mig ut. Då 
sade Bo, att han skulle ge hort den till 
en pojke, som heter Vidik, för mamma 
sade, att hon inte ville se något d jur
plågeri. Men då sade jag, att jag ville 
se på dc andra kaninerna. »Ja, kör för 
det, då», sade Bo, och då var det spän
ning i luften. Då tittade vi oeh räkna
de dem. Vi fingo dem. till nio. På mor
gonen gingo vi till kaninburen och sågo, 
att alla voro döda utom den största. Den 
var bara halvdöd, men då det blev kväll, 
så att vi måste gå in, men då föreslogo 
vi, att vi skulle ta in den halvdöda ka
ninen. Vi togo den i en låda och bar in 
den till spisen, så att den fick värma sig. 
Då sade mamma, att vi skulle äta och 
lägga oss. Innan vi gingo och lade oss, 
togo vi kaninungen och ställde den un
der elementet.

F rån  U ntorps skola är -den h ä r lilla räv
historien. M ärta  B ruhn heter fö rfa tta rin 
nan.

R Ä V  H ISTO RIA FRÅN UN TORP.
Devta hände väl för trettiotre år st 

dan. Det var på våren. Parmor och far
far hade inte något hö åt korna. Det 
var snö och vatten på marken, när de 
gingo för att skaffa föda åt, dem. De 
gåvo sig av långt bort, till en fäbod, som 
beter Lusbo. Där hittade de litet hö på 
en liässja.

Medan de voro där, fick farfar se en 
räv. Då sköt han. Räven sprang ändå, 
och farmor sprang efter utför berget. 
Där nedanför låg räven död, då hon 
kom. Hon tog den döda räven med till 
farfar.

Hunden, som följde med, började 
gräva vid en sommarladugård. Parfar 
tog då några stänger för att bryta upp 
golvet. Där var en rävlya under det, 
och i den lågo sex små rävungar.

Parmor tog de små blinda ungarna i 
förklädet och en hösäck på ryggen och 
gick hemåt. Under natten lågo de i en 
annan fäbod, som heter Gävle. Pannor 
gav ungarna mat i en liten träsked un
der natten. Dagen därpå, fortsatte de 
hemåt. Hon hade också ungarna med. 
Tre av dem slogo de ihjäl, men tre hade 
de kvar några veckor. Det gick inte 
längre, ty ungarna revo farmor på hän
derna, då hon skulle ge dem mat.

Det var skottpengar på rävarna då 
för tiden, så farmor tjänade på det vi
tset femtiosex kronor.

Märta Bruhn.

I  tred je  klassen i K yrkbyn har G udrun 
Jä rn e k  sk riv it en saga om de underliga 
tå ra rn a , som blevo trappsteg  i berget. Diet 
är r ik tig t roligt, n ä r  barnen  i sm åklasser-

vid Perm anent
ondulering anlita

Göta L i l ja s  Damfrisering
Tel. 67 Tel. 67

Gymnastikskor

Kooperativa Föreningen
OVAN SILJAN

9ffiorsdcigs-3(ort
nyinkonunen stor sortering 

O rsa Tobaks & Pappershandel

Skattungebor!
'Ni äro biist betjänade av 
a t t  göra- E d ra  inköp bos

H erb ert Broberg
V ID  BEHOV AV

Kaffe och Specerier
vänd E der med förtroende till

O lof Holmqvist
SKÄTTU M G BYN ,

Orsa Bilstation
R E K O M M E N D E R A S !  
OBS,! öppet dygnet om. OBS,! 

Telef. N am nanrop.

TA q rrl i ere* n  GOTT KAFFE i v a g n g e n  k a r s k t  b r ö d  
GODA BAKELSER - KONFEKT m. m.

BERGLUNDS KONDITORI 
Rikstelefon 66

Järnvägshotellet! Orsa
R EKO M M EN D ER AS.

R ikst. 17 och 115.

Försäkra i
FOLKET
SAMARBETE

Ombud: A. Byrén, Torrvål
Erik Talu, Kallholsfors.
G. Nordström, Born 
E. Emanuelsson, Kyrkbyn.
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B eakta den Ökade 
k r an d fa ra n s o in
ni a rt id ! O r d n a
E der försäkring 

genom

t o d .  B e ig e '

Mässbacken.
Rt. 4 b.

Besök Nyströms C a f é !
G ott bröd och färska lim por dagligen.

Rikstelefon 38.

Kalka Jorden!
o, fpy-jPMny p V äxterna betala  kostna- 
k  derna genom riklig  skörd.

F råga  efter p ris vid

Kalkbruket i Kallholn
Telefon: Mäosbackett 21.

D i l C M

och
m u r

G E V A L IA .
B LA N D N IN G
E T T  H Ä R L IG T  K A F F E

Q e o a l i a
och billiga kaffesorter 
tillhandahålles - - - -

JACKSONS HAN D ELS A K T IE B O LA G  
R t. 14,

L å t  R e n o v e r a
E der bil hos oss, vi u tfö ra  alla arbeten 

noggran t och billigt.

Orsa Motor & Mek. Verkstad
Telefon 28.

na också försöka skriva i tidningen. Nu 
vän ta  vi a t t  få bidrag  från  m ånga flera 
tredje- och fjärdeklassare.

DE GYLLENE TÅRARNA.
Det var en gång en prinsessa, som

hette Syrena. Hon hade den märkliga 
egenskapen, att hon grät guldringar i 
stället för tårar. Syrena. var kär i en 
vaeker ogift ung konung, isom bodde 
högt uppe på. ett glasberg i ett slott av 
guld. En dag kom en. kungörelse, att 
den flicka, som kunde klättra uppför 
berget, skulle han taga till gemål. 
Många fliekor, både fattiga och rika, 
gjorde försök, men de flesta kommo till
baka med oförrättat ärende. Syrena vil
le, inte ge tappt i första taget, utan en 
morgon begav bon sig i väg mot bergets 
fot. Det. var ännu tidigt, och stjärnor
na började slockna en efter en. Slutli
gen kom hon fram till berget. Hon såg 
redan på avstånd, hur morgonrodnaden 
speglade sig i bergets yta, och hon blev 
då så glad och ivrig, så att, hon började 
springa. Trött och utmattad sjönk hon 
ned i gräset, som glittrade av dagg. När 
hon vilat sig litet, började hon klättra 
uppför. Då hon misslyckades blev hon 
djupt bedrövad och satte sig ner och 
(grät bittert. Till sist fick hon förklädet 
fullt av guldringar. Då kom en vind 
och sopade alla ringarna, ur hennes knä, 
och rakt, på berget, så att. de slogo ut 
trappsteg i det, så, att hon kunde gå, 
Uppåt. När hon ,kom upp, stod kungen 
d r och tog emot henne med öppna ar- 
i? ii. Sedan blev det ett bröllop så ståt
ligt som aldrig något annat. Jag skulle 
önskat att jag fått vara. m ed!

Kurs i talteknik
anordnas av Orsa lärareförening en vec
ka i sommar med början den 36 juni kl. 
4 e. m. Föreläsare blir fru  Ebba Berg
gren, Stockholm.

Undervisningen avser alt lära kurs
deltagaren :
1. god andning;
2. så god kompression, att heshet oeh 

dylika röstfel vid talandet undvikes;
3. så, god resonansbildning, att trötthet 

oeh sådana röstdefekter ej inställa 
sig vid talandet;

4. god och tydlig artikulation. 
Undervisningen tar hänsyn dels till de

bland kursdeltagarna förekommande tal
felen, dels till de bland skolbarn vanli
gaste och är lagd dels ,som föreläsnin
gar, dels som praktiska tillämpningsöv
ningar med individuell behandling.

Kursavgift cirka tio kronor. Anmä
lan om deltagande mottagas ännu av 
kommitterade; Elna Granholm, Erik 
Göransson och Ernst, Keding.

TiECKNINGSLEKTION.
B arnen skola, r i ta  en hund. S tina  visar 

fram en te ck n in g : en hundkoja.
L ä r .:  — J a , här är nu kojan, men var 

har du hunden ? I
S t i n a ;  — An i ini kojun, an, si du,.

FRELINS
K O N D I T O R I

B eställning av e f te rrä tte r  
oeh tå r to r  m ottagas.

Rikstelefon 27.

spisar, ugnar oeli kokkärl.

Mora-Orsa Elektriska Affär

ALLTID
GODA KAFFEBLANDNINGAR 

till billigaste priser hos

Wikt. Blomberg, ffansjö.
Tel. 41.

F tlo r  Värme-, Vatten- och Avlopps
ledningar av alla slag.

Reel behandling! B illigaste priser!
Rikstelefon 119.

LÅT REPARERA SKODONEN HOS

B  W O / ? £ / M G

Omsorgsfullt, arbete. M oderata priser.

Tel. 294. ORSA. Tel. 294.
(f. d. A poteket.) 

R E K O M M E N D E R A S
Första klass matsal - Konditoriserv&ring

B eställn ingar å p riv a ta  tillstä lln ingar 
em ottagas tacksam t.

Brandts Vilohem o. Ponsionat
Rikstelefon 173.

.Meddelar alla vanliga badform er sam t 
elektr. karbad och elektr. ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage 

m. m. K vartslam pa finnes-.
Helinackorderingar t i l l  moderata priser.

HOS OSS F IN N E R  NI A L L T ID
■ H H H  NYHETER — —
A.-B. O rsa Herrekipering

Roto. Berglind /  O rs a .

Den, ständigt
ö kade  om sättn ing  å v å rt kaffe

Specialblandning
är b ästa  bev ise t p å  dess goda 
kvalité. P ro v a  d e t och vi ga

ran te ra  a tt ni b lir belåten .

B e n g t s s o n s

' . O  R S A.
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I.

Två pojkar röker och polisen kommer,och 
Och så får han stryk.

t ar en i kragen. 
Berny Brandl.

Campingläger. Margit Ström.

V A L B O R G S M Ä S S O E L D A R

Erik Eriksson

H anna M ånsson  & C:o
MODE- och TAPISSERIAFFÄR

R E K O M M E N D E R A S .  
Telefon 4.

F otograf iateljé
GUNVOR AHLBERG 
Öppen: V ardagar 10—6 ; H elgdagar 1—3 
Porträttfotografering. Framkallning 

och kopiering av amatörarbeten.

B i r g e r  O ls s o n s  J ä r n h a n d e l
Tel. Namnanrop.

CAMPING - FISKE - SPORTARTIKLAR 
Cresent- Hermes- Wiklnnds- Velocipeder.
HUSKVARNA MÅLSKJUTNINGSGEVÄR

EN  VÅ R V  IS  A.
Vårsolen glittrar i glans
över vågornas lek och dans.
Bäcken den porlar ned genom dalen, 
och fågeln slår sina drillar från alen. 
(lökens rop i vårens ljumma kväll, 
jag hör som förr intill mitt tjiill. 
Alla skogens fåglar lyssna, 
till trast och liten syrsa.

Ellen K ällberg.

PROV FÖR SK O LIDROTTSM ÄRKET
få avläggas varje onsdag på idrotts
platsen i Kyrkbyn. Mellan kl. 5 och 6 
e. m. dessa dagar äro godkända kontrol
lanter närvarande. Medlemskap i Orsa 
skolidrottsförening är absolut nödvän
digt för att få avlägga proven. Anmä
lan om inträde i föreningen kan lämnas 
till vederbörande lärare. Årsavgiften är 
endast 25 öre. Lärarna upplysa om 
fordringarna för skolidrottsmärket.

Veterinärbesiktigat '
1I o

F lä sk  och  K ö tt , ’ Li ! , <

Kvarn Aktiebolaget Motala Ströms märke

R a d io -P a te n t
Z E N I T H 
G ö t a - P a t e n t  
R å g s i k t OÖÖ

äro  b o rgen  för h ögsta  m jö lkvalité .
Säljes i v a rje  v ä lso rte rad  speceriaffär.

Nederlag i Orsa.: TH. LUNDEMO.

ORSA SKOLTIDNING
utgives av Orsa. Lärarförening.

Redaktionskommitté: Karl Wennberg 
(ansvarig utgivare), Erik Göransson, 
Lisa Lorenz.

Expedition: Joh. Boström. Postgiro 
n:o 73935.

Red :s och exp :s adress: Orsa.
ORSA SKOLTIDNING

utkommer med minst ett nummer un
der vårterminen och minst ett num
mer under höstterminen.

Annonspris: 20 öre pr mm. enkel spalt 
i texten och sista sidan samt 15 öre 
pr mm. på annonssidorna.

Lösnummerpris 30 öre.
Ev. behållning på Orsa Skoltidning 

skall användas till en stipendiefond 
för folkskolebarnen i Orsa.

Nästa hummer utkommer i slutet av 
nov. Bidrag böra vara inne senast 
,den 1 nov.

Detta nummer presslades den 19 ma j.
Falun 1932. Dala-Tidningens tr. 398


