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Ord och musik ao Axel Hambraeus.
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P å Fryksås sitta vi i stugor så grå 
som svalbon under himlens höga takås 
och lyfta liksom fåglar små
vår vinge i det vida blå.
Ty Fryksås är himlens höga takås.

F rån F ryksås vandra vi, när månen står röd 
och trolsk över skymningsdjupa skogen 
och kvällens dofter strömma, 
och våra hjärtan drömma
om minnen från solomstrålat F ryksås.

MA PS 1932. Pris 30 öre.



O R S A S K O L T I D N I N G

A lf Hildinger.

H E M M E N
och barnens 

hemuppgifter.
För Orsa Skoltidning av Lektor A lf H ild inger.

Barnens väl är det ju  alltid man liar 
för ögonen både i hemmet och i skolan. 
Det bör då också vara lätt för dessa två 
att samarbeta med varandra på det mest 
utmärkta sätt. Ja, så kan man väl tycka, 
men inte desto mindre förekommer det 
relativt ofta, a tt det blir missförstånd 
och slitningar och ganska dåligt samar
bete trots de bästa avsikter å ömse håll. 
Orsakerna till sådana missförstånd kan 
vara ytterst skiftande, och jag vill här 
försöka påpeka en sak, som jag tror ofta 
nog inverkar skadligt på arbetet i sko
lan.

Det viktigaste vid allt samarbete är, 
att de som skall sköta något tillsammans 
har förståelse för varandras åtgärder. 
När läraren i skolan ger en hemuppgift 
åt barnen, gäller det att hemmen inte 
genom någon sorts mindre välbetänkta 
om än aldrig så välmenande åtgärder 
fördärvar det resultat, som läraren vill 
vinna med hemuppgiften. Såsom det 
närmast till hands liggande exemplet 
tänker jag mig att läraren givit barnen 
några tal i hemräkning. Vid räkneun- 
dervisningen gäller det ju  inte bara att 
lära barnen förstå de olika räknesätten, 
utan barnen måste också genom flitig 
träning bli säkra i att praktiskt använ
da de enkla räknesätten; en betydande 
del av detta träningsarbete är givetvis 
förlagt till skolan och räknetimmarna 
där, men tiden vill ej räcka till, och där
för måste en hel del av själva tränings- 
arbetet ordnas såsom hemuppgifter. Då 
är det av stor betydelse, att hemmen 
verkligen förstår, att det här ej bara 
gäller a tt barnet skall komma till sko
lan med ett visst antal räknade tal, utan 
huvudsaken är att barnen genom eget 
arbete verkligen får den beräknade öv
ningen och träningen.. Skulle barnen få 
hjälp av föräldrar eller äldre syskon, så 
får de ju  inte öva sig att räkna, och 
därmed är de betydligt sämre ställda, 
när det sedan gäller a tt vid något prov 
i skolan visa sin förvärvade färdighet. 
Genom oförståndig hjälpsamhet har

•" man då visserligen för tillfället befriat 
dem från ett kanske rä tt besvärligt ar
bete, men man har direkt skadat dem

för framtiden. Skulle det däremot visa 
sig, att barnen av någon anledning ej 
förstår, hur de skall utföra sin upp
gift, bör man naturligtvis med den stör
sta beredvillighet och vänlighet försöka 
klargöra saken för dem och sedan se 
till, att de kan utföra arbetet. Sådana 
situationer bör dock, om barnen är nå
gorlunda uppmärksamma och vakna, i 
skolan, förekomma ytterst sällan om ens 
någonsin, och skulle barnen ofta kom
ma hem med uppgifter, som de inte kan 
reda upp själva, har föräldrarna all an
ledning att snarast möjligt resonera 
med läraren om saken för att försöka 
finna anledningen. Om föräldrarna i 
större utsträckning hjälper barnen i en 
skola med deras hemtal, är risken stor 
a tt läraren tror barnen vara duktigare 
än de egentligen är och att han därför 
ger dem alltför svåra uppgifter.

Även i andra ämnen än räkning är en 
betydande del av hemuppgifterna direkt 
beräknade att ge barnen träning, och då 
gäller det ju  alltid för hemmen att de 
ej genom oförstånd skall förstöra vad 
skolan vill åstadkomma. Vill man hjäl
pa barnen, måste det vara på ett sådant 
sätt, att hjälpen ej stjälper. Vid hem
räkning kan det t. ex. vara en god hjälp 
för barnen, om man ur exempelsam
lingen läser upp talen och hjälper dem 
kontrollera att de skrivit upp dem rä tt; 
det går nämligen ganska långsamt för 
de små att se i boken och så skriva i sin 
räknebok, så se i boken igen o. s. v. bara 
ett par siffror i sänder.

Många mödrar vill i sin iver att bar
nen skall sköta sig bra i skolan alltid 
höra upp läxorna. Pör många barn kan 
detta bli en verkligt värdefull hjälp i 
deras arbete, om man än alltid löper den 
risken, att de på så sätt ej lär sig att 
själva bedöma sitt arbete och att själva 
känna ansvar för a tt det blir ordentligt 
gjort. Skall ett sådant förhör vara av 
värde, gäller det emellertid alltid, att 
den förhörande måste ha klart för sig, 
vad som är avsikten med den givna 
läxan. Ibland är det något som direkt 
skall läras in utantill,. och då är ju  för
höret utomordentligt enkelt — det gäl

ler ju  bara a tt höra, om barnet kan läsa 
upp läxan ord för ord. Men de allra 
flesta läxor har en helt annan karaktär, 
i det att barnen skall kunna redogöra 
för innehållet men ej alls behöver kunna 
dem ordagrant. I sådana fall måste 
överläsningen bestå i att barnet med or
dentlig eftertanke läser igenom läxan 
långsamt ett par gånger. Skulle den 
förhörande då fordra läxan uppläst or
dagrant, så tvingar han barnet till onö
digt och olämpligt arbete. Barn kan 
nämligen mycket väl rent mekaniskt lä
ra in en text utantill utan att därför be
gripa den och kunna, redogöra för den. 
En pojke kom en gång oupphörligen 
hem från skolan med anmärkning för 
a tt han ej kunde sina läxor. Modern 
övervakade då ordentligt hans läxläs
ning och släppte honom aldrig på efter
middagarna, förrän läxorna var ordent
ligt inlärda och förhörda, men i alla fall 
kom det anmärkning från skolan. Så 
undersökte läraren förhållandet genom 
att låta pojken läsa sina läxor i skolan 
någon dag, och då visade det sig, att 
han bara rabblade upp utantill utan att 
tänka eller försöka förstå vad han läste. 
Han fick så öva sig a tt läsa långsamt 
och med eftertanke, och snart nog blev 
pojken utmärkt duktig efter att länge 
ha varit en av de svagaste i klassen, och 
detta fastän han i hemmet inte använde 
mer än hälften så lång tid  på läxläs
ningen som han gjort tidigare.

Pör a tt kunna på ett lämpligt sätt 
förhöra barnens läxor måste man först 
själv läsa igenom och tänka på texten 
för a tt veta, vad som. är det viktigaste, 
och så kunna fråga just på detta. Har 
man ej tillfälle härtill är det bättre att 
låta läxförhöret helt och hållet vara.

Naturligtvis skulle man kunna mång
faldiga exemplen på lämplig och oför
ståndig hjälp åt barnen vid deras, hem
arbete, men dessa två detaljfrågor kan 
väl vara nog för a tt belysa huvudtan
ken: Hjälp aldrig barnen med deras 
hemuppgifter utan att först tänka efter, 
vad som är skolans avsikt med de givna 
arbetsuppgifterna!
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Skolminnen.
Egna och andras.

Redan för 100 år sedan — snarare 
över än under de hundra — existerade 
en byskola i Holen. Antagligen mera 
för att inplanta folkvett och disciplin 
än boklig lärdom hos ungdomen. Sko
lan hölls av en genuin Orsakulla, visser
ligen oskolad men intelligent och respek
tabel. Hon blev sedermera stammoder 
till en i våra dagar välkänd släkt.

En gammal stuga, belägen på tomten 
för byns nyaste småskolehus, fick med 
sitt enda rum tjäna som skolsal.

På väggfasta bänkar alltomkring sutto 
minst ett par tjog skolkrippur, gossar 
och flickor på 10 å 15 år. De hade alla 
i hemmen lärt sig läsa innantill — vill
koret för inträde i skolan — och rabb
lade nu alla på en gång högläsning ur 
var sin bok. Det låter, sa’ den som 
trampade i klaveret.

Lärarinnan satt på en karmlös stol 
mitt på golvet. Ingalunda fåfäng utan 
med ögon och öron på helspänn oavlåt
ligen övervakande sina disciplar, mens 
fingrarna skötte strumpstiekorna. Bred
vid sig hade hon en slo, en avkvistad 
björktelning, så lång att den räckte till 
varje vrå. Så snart rabblandet började 
avstanna någonstädes, hotades med slon 
i högsta hugg. Tystnade någon, fick 
denna sig ett slag som ven kring öronen.

Tur, att inte jag var med!
Men på hösten anno 1863 var jag 

med, gick eller rättare begick då min 
första skoltermin.

Då varande enda skolhuset i Sörmed- 
sjön, gemensamt för Holen och Vångs- 
gärde m. fl. byar och beläget å samma

tomt där Holens skolkök nu står såsom 
granne till vår berömda midsommar
stång, var ett bland de bättre i Orsa på 
den tiden, ljust, luftigt och rymligt och 
med trevlig kammare för läraren.

»Här har ni det riktigt bekvämt», sa ’ 
prosten Arborelius vid ett besök. Han 
var god vän med vår skolmästare, Kråk 
Olof Olsson, enär denne i kompis med 
signaturens far stod till tjänst med att 
varje höst ute på åkrarna över hela Or
sa, t. o. m. i fäbodarna, värdera och 
uppskatta årets gröda, räkna alfa ban
den å snesarna o. s. v. för bestämmandet 
av prästerskapets årliga tionde.

Den som emellertid mest intresserade 
sig för skolarbetet var pastor J. Abe
nius, sedermera komminister och slut
ligen kyrkoherde i Orsa församling, den 
han troget tjänade i 54 år. Bland annat 
ivrade han för vad han kallade åskåd
nings- och växelundervisning. Skol- 
kripper skulle hjälpas åt och lära var
andra. Rätt s å ! Hjälpsamhet är ju  en 
dygd, såsom lärarinnan fru  Granholm i 
liknande sammanhang mycket riktigt 
framhållit.

Vår kära »mästare», som givetvis ville 
stå väl i vantarna även hos Abenius, in
delade oss i ett mångtal klasser eller 
s. k. cirklar på en 5—6 lärjungar. Och 
arbetade vi så för det mesta bokstavli
gen »uppåt väggarna». Där hängde 
nämligen en hel rad stavnings- och ren- 
läsningstabeller, uppklistrade å papp
skivor av ungefär »svarta tavlans» hal
va storlek. Varje grupp stod, med hän
derna på ryggen, i halvcirkel framför

Majstången i Holen.

sin tabell. Vid denna satt monitören — 
än den ena, än den andra av de mera 
försigkomna kamraterna — med en me- 
terlång pekpinne, den där ock vid behov 
fick tjäna som slo.

I  stället för räkneböcker begagnades 
en hel mängd tabeller på kartong i nå
got mindre format än postverkets brev
kort. Vi hjälptes åt förstås så gott vi 
kunde och åskådliggjorde talen på grif- 
feltavla. Envar hade sin egen sådan 
och nyttjade densamma för både räk
ning, väl- och rättskrivning.

Det rika ordförrådet, med stora stilar 
framställt i stavelser, ord och tänkvärda 
meningar, fångades dagligen av våra 
»själsspeglar», och blev det hela så in
präglat i våra små hjärnor, att vi säf- 
lan missade vid rättskrivning efter dik
tamen.

Ännu på gamla dar ser jag i andanom 
klara ord och tydliga meningar från 
dessa väggtabeller, för min ringa del 
signade i åminnelse.

Per Wikner,

Lärjungar vid Holens småskola.
L ärarinnan , fru  H olner, ä r  sondotter till H åll-m or, första

lä ra rinnan  i byn. (E n d ast e t t  hörn synes av skolan.) P å  denna p lats
- F o to t ta g e t 1893.

Holens småskola.
låg  en stuga, vari H åll-m or höll skola. 

K o rte t ta g e t 1916.
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Skolnytt

Orsa sockens folkskolestyrelse,
vald av kommunalfullmäktige, består

av följande personer: kontraktsprosten 
Otto Berggren (ordf.), hemmansägaren 
Bengtar Erik Ersson (v. ordf.), f. folk
skolläraren C. F. Pettersson (kassör), 
folkskolläraren 01. Ohlsson, skogsarb. 
A rtur Eriksson, hem.-ägarna Per Åberg, 
Karl Andersson, Gössa Per Andersson, 
Anders Löhf, Bogg Erik Andersson, 
P. J. Dalkvist och Finn Erik Hansson 
samt byggnadsarb. Erik Svahn, lokfö
raren C. H. Andersson och överbanmäst. 
0. A. Gustafsson.

Orsa yrkes- och lärlingsskolor 
har en avdelning i Kyrkbyn och en

avdelning i Skattungbyn. Till arbets
lösa, som deltaga i kurserna, har folk- 
skolestyrelsen anslagit 100 kr. tid  fri 
material.

En kommitté till!
Polkskolestyrelsen har utsett en kom

mitté, bestående av kontraktsprosten 
Otto Berggren, hem.-äg. Bengtar Erik 
Ersson och folkskollär. 01. Ohlsson, som 
iskall utreda frågan om anställande av 
överlärare i skoldistriktet.

Orsa Lärarförening 
håller sitt majmöte i år den 2 maj kl.

11 f. m. i kyrksalen. Seminarielär. 
Erik Lindholm, Falun, talar därvid om 
»Småskolan, folkskolans tjänare eller 
vad får folkskolan fordra av småsko
lan?»

PR ISTÄ V LIN G EN  I  NOVEM BERNUM 
R ET  1931
utföll så a t t  första pris, e t t  p a r p räk tiga  
skidor med bindslen, erövrades av H elena 
Eriksson, Lisselhed. A ndra pris, e t t  p ar 
skridskor, fick H elge Larsson i Bjus, 
och tred je  pris,, boken K opparbågen av 
Axel Hambraeus, tillföll ‘Göte L indqvist, 
Sundbäck.

Väl bekom m e!

C. G. N y s t r ö m s
BAGERI OCH CAFÉ 

Rt. 38 Rekommenderas. Rt. 38

O rsa  S ko ltidn ing  ä r  
b ä s ta  a n n o n so rg a n e t 
fö r a ffä rsm ä n  i O rsa!
Eller vilken tidning går ut i 1,400 ex. i

Orsa? 

Det har hänt 
något!

Det har hänt något, som ställt vår 
ungdomsfostran och skolundervisning i 
blixtbelysning.

f

Dr Carl Gederblad

— en känd föreläsare och entusiastisk 
folkbildningsman utom det a tt han är 
adjunkt vid läroverket i Uppsala — 
har i Dagens Nyheter publicerat brott
stycken ur en undersökning, som han 
och några medhjälpare verkställt bland 
skolbarn och beväringar beträffande de
ras kunskaper och intressen. Det har 
inte varit bara roligt att ta  dél av de 
resultat, som framlagts i de korta artik
larna med de äkta dagensnyheterska 
rubrikerna. Dessa artiklar ha också på 
ett tydligt sätt visat, att mycket av det, 
som under skoltiden är ganska levande 
verklighet, efter kort, tid blir suddiga 
skuggbilder. Undersökningen har ock
så visat, att den ungdom, som inom 
kort står i begrepp att tillträda sina 
medborgerliga rättigheter och sky dig- 
heter är ganska främmande för många 
av samhällets uppgifter och intressen.

Det där vet vi skolfolk, det där kän
ner vi igen, säger kanske någon, att de 
unga pojkarna. — och flickorna m ed! — 
inte vet mycket om en tid av det de lärt 
sig i skolan, inte intresserar sig för 
socknens och statens uppgifter. A tt vi 
vet det hindrar inte utan skulle istället 
påskynda, att vi ägnade ungdomen vårt 
intresse.

Vi våga det påståendet, att vi i skolan 
gör så mycket, som det rimligtvis kan 
begäras av oss. Det har i den diskus
sion, som följt på dr Cederblads »av
slöjanden» framhållits med rätta, att 
kursplanerna för våra skolor äro över
belastade. Det har också framkastats 
möjligheten att förlägga en medborgar
skola vid senare tidpunkt, t. ex. i sam
band med värnpliktens fullgörande. 
Fortsättningsskolan har motiverats med 
samma skäl: de unga behöva stå under 
ledning och fostran längre än som den 
egentliga folkskolan nu har dem. Så att 
man behöver inte slopa den senare för 
den förra utan istället låta den nya sko
lan komplettera den nuvarande fortsätt-

B iblioteken
i O r s a  1931.

Då vi tro det skall intressera både 
skolfolk och andra att se vilka bibliotek, 
feom finnas i kommunen och låne- 
frekvensen i dessa, har red. inhämtat 
upplysningar om antal band, låntagare 
och boklån i samtliga kända offentliga 
bibliotek i Orsa. Uppgifterna härröra 
från rapporterna, som lämnats vid års
skiftet 1931—32.

Sockenbibliotekens avdelning i Kyrk
byn 825 band 31 dec. 1931, 114 lånta
gare och 1,402 boklån under 1931; Kår
gärde resp. 759, 86, 862; Hansjö 364, 
71, 694; Åberga 603, 92, 770; Skattung
byn 717, 55, 496; Kommunala mellan- 
skolans bibliotek 963, 133, 1,673 ■ Torr- 
våls skolbibliotek 200, 93, 1,068; Slätt
bergs d :o 401, 64, 807; Stackmora d :o 
366, 40, 511; Nederberga d :o 154, 41, 
508; Torsmo d :o 68, ?, ?; Orsa God- 
templares Folkbibliotek 1,843, 226,
2,650; Godtemplarnas bibliotek i Mäss
backen 291, 52, 195; A. B. F  :s bibliotek 
i Orsa 178, 34, 62. Summa 14 bibliotek 
med sammanlagt 7,732 band, 1,101 lån
tagare och 11,698 boklån.

ningsskolan. Det bleve nog inte för 
mycket ändå!

Men en synpunkt därtill: En sko"a 
är inte säkert den bästa formen för det
ta fortsatta utbildningsarbete och denna 
fortsatta fostran. Även om det skulle 
bli i folkhögskoleform. Mycket skulle 
vinnas om vi i detta arbete kunde ta de 
ungas ambition i. anspråk, väcka deras 
intresse och hjälpa dem att få det rätta 
utloppet för deras arbetslust. Det fri
villiga ungdomsarbetet är därvidlag en 
mycket viktig faktor att räkna med. 
Mycket har gjorts och göres i vårt land 
i det avseendet; men ännu återstår 
mycket. Oeh i det arbetet kunna skol
folk och andra för ungdomens fostran 
och hjälp nitälskande mötas i förtroen
defullt samarbete.

Det understöd, som våra kommunala 
och statliga myndigheter, giva till 
bibliotek, lokaler för studiecirklar och 
scoutkårer o. d. är icke bortkastade 
pengar. Det är istället en insats för att 
förkovra ett värdefullt kapital: vår ung
dom. Karl Wennberg.

L Ä S

Dala-Tidningen
En stark kämpe för de 
ideella rörelserna.
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vandringsleder 
i Orsatrakten.

För Orsa Skoltidning av fil. mag.
G östa G ranholm .

0

Utsikt från Fryksås.

D et skulle förstås v a rit en k a rta  till 
den här artikeln . Och red. hade från  
början tä n k t a t t  få med en k a r ta  över 
Orsa i d e tta  num m er. Men, men — — 
I  alla fall kom m er den k a rtan  nästa  
gång. N u få du ta  fram  generalstabs- 
bladen. De dug.er ganska bra, de också!

Det finns ganska gott om vägar inom 
Orsasjöns vattenområde, ocli man kan 
få se mäktig', till och med ganska jung
frulig natur utan annat besvär än att 
vrida på ratten och bräka i tratten. 
Men eftersom Orsa Skoltidning i första 
hand vänder sig till körkortsfritt folk, 
som går för egen motor, lämnar jag bil- 
terroristerna (mycket riktigt, jag har 
ingen bil) åt sitt öde och håller mig, så 
gott det går, till stråk, som äro tillgäng
liga endast för utövare av den ädla luf- 
farsporten.

Tur 1. Orsa—Någonstans.
Låt pekfingret makligt glida fram 

över kartbladet (helst Stor ej enbladet!) 
Håll undan för vägarna men styr för 
övrigt så litet som möjligt! Förr eller 
senare träffar fingret på en sjö eller en 
tjärn. Omges vattnet av idel myrstreck, 
är det skäl att fortsätta. Du vi.l väl 
inte bli pålbyggare. Men om höjdlinjer 
— ju svartare ju  bättre — nå fram till 
strandkanten, då gör du halt. Och där
med är fingrets resa slut.

Du pratar omkull ett par tvehågsna 
kamrater. Ni utverkar allesamman för- 
äldraskapets tillåtelse. Den får ni sä
kerligen, bara någon utav er har namn 
om sig att vara på.itlig och rådig. Ni 
packar ryggsäckarna och glömmer na
turligtvis inte sommarvillan — jag me
nar tältet. Och sedan startar ni. Ni 
tar väg och stig, så långt det går. När 
säkra stigar tryta, får den lycklige in
nehavaren plocka fram sin julklapps- 
kompass, och med honom i teten äntrar 
ni bergknallar och jumpar i myrar så 
f  järilslärt, som 20 kilos packning tillåter.

Det är möjligt, att modet krymper, 
vad tiden lider. Kvartarna bd som tim 
mar. Men slutligen, just när ni uppgi
vit hoppet om att någonsin komma fram, 
lyser vattnet framför er, lyser, som in
get annat vatten kan göra. Allting 
stämmer så förunderligt bra med kar
tan. Där borta ligger knallen, där' vil

lan ska stå. Ni tar området i besittning 
med nybyggarens rätt. Ingen mänsk
lig fot har någonsin tram pat marken, 
därom är ni övertygade. Den svaga sti
gen i sjökanten rubbar inte på den 
övertygelsen.

Bosättningen går raskt undan, och 
när skymningen faller, sitter ni väl om
bonade och stornjuter i kåds ti ekornas 
ljus. Sent, skamligt sent tystnar det 
sista skrattet, och det allra sista ni hör, 
är vattnets entoniga kluckande mot den 
tvära strandbrinkcn.

Turen är slut, och sommarnöjet tar 
vid. (Det lär inte bli så långvarigt. Ni 
har väl förhållningsorder.) Vad ni ska 
syssla med, det behöver nog ingen tala 
om för er. Det finns så oändligt myc
ket a tt ta  i håll med, så det kan aldrig 
en knarrig hotellturist tänka sig.

Ingen av de följande turerna går upp 
mot denna. Det är ganska troligt, att 
det paradis ni funnit, inte skulle te sig 
så paradisiskt för ett kritiskt öga. Men 
genom upptäckarglädjens glasögon blir 
det ultrafagert.

Tur 2. Fryksås—Fyriberg—Näsberg 
—Bönsaberg— (Älvdalen).

Denna tur är att likna vid en festmid
dag av bara tårta. Grannlåten kommer 
nästan väl tätt. Mellan de stora num
ren bör man ha gott om tid, så att man 
hinner n ju ta  av det stora i det lilla — 
av mossiga stenar, röda tallstammar, 
näckrosprydda gölar och små kilar av 
utsikt, som inte ge visshet, bara aning. 
Det är nu en gång fotvandringens sär
skilda tjusning.

Utgångspunkten Fryksås, Orsa-byg- 
dens paradnummer, behöver säkerligen 
ingen presentation. Utsikten från tri
angelpunkten är ett rikligen dukat 
bord, till och med (eller kanske i syn
nerhet) för en kräsen turist, som kom
mer raka vägen från Plintsberg och 
Rättviks Vidablick.

Vi axla ränslarna och styra västerut. 
Det bär utför mest, och innan vi veta 
ordet av, ramla vi ned mot Rädan, som 
här uppe grävt ut försvarliga kanjons. 
Den är mörk och mystisk och ger in 
tryck av att vara en bortsprungen lille
bror till Ämån, vildmarksån framför 
andra. E fter passerandet av ännu en 
bäck skymtar snart på vänster hand

Rädklitten. Är man begiven på utsikt, 
gör man en avstickare dit upp. Men 
Rädklitten är lika rolig a tt titta  på som 
att titta  från. E n dryg kilometer rakt 
norrut i Överberget ligger en vidlyftig 
brända. Därifrån ser man världen, 
bl. a. också Rädklitten. Frisörmästare 
Moraeus skulle gripas av dåligt samvete, 
om han såge klitten i detta tillstånd: 
renrakad på ena sidan och storskäggig 
på andra.

Då vi återfunnit stigen, återstå inte 
många steg, förrän vi träda ut på Fyri- 
bergs vackra och vänliga vall. Bästa 
utsiktspunkten ligger bara en bit innan
för gärdsgården. Den ögonfägnad, som 
möter oss, tål vid att njutas många gån
ger och länge varje gång. Först går 
blicken u t över Orsasjön, det är klart. 
Men här är sjön inte allt. Västerut 
öppnar sig Våmåns dalgång, vid och 
ljus neråt, trängre och mörkare längre 
upp. Och bortom dalen ser man rakt in 
i bergens djupblå oändlighet. När man 
står här uppe, tycker man nästan, att 
man bättre begriper dalalåtarnas moll
toner.

Förr eller senare befinna vi oss på en 
kärrväg, som leder västerut. Nu häg
rar Näsberg. Vi ha nätt och jämnt fått 
cirkulationen i gång, då vi få syn på 
Ilolmtjärn, lång och lätt bukig som en 
butelj. Vi ta oss över korken, d. v. s. 
dammbyggnaden vid utflödet. Mellan 
rejäla jordbucklor ringla vi oss fram 
till stora fäbodvägen.

Tjugo minuter senare släcka vi tör
sten vid vattenledningen i Näsberg. 
Vattenledningen? Jojomensan. Näs
berg är en gedigen vall. Stugorna stå 
liksom stadigare i backen här än på 
andra håll. Lägg märke till fähusens 
väggstockar, minnen från en tid, då det 
fanns storskog till mer än en och annan 
gubbstol åt 60-åriga sockenpampar. 
T ittar man in i stugorna, möts man av 
välskurade golv och vänliga ansikten, 
två saker, som inte sällan höra sam
man.

En så förnämlig vall håller sig na
turligtvis med utsikt. Utsikten från 
vallen duger. Men annars finns det in
te bara en utan tre  utomordentliga u t
siktspunkter, Hågsker, Millasker och 
Lavsker. Reservation för namnformer
na. Hågsker (11 /2  km. sv. om kartans 
berg med samma namn) tar priset.
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Kullan blåser lur. Motiv från Näsberg.

F rån  toppen av en respektingivande 
ättestupa ser man återigen sjö och land 
men här inom en betagande ram av när
liggande landskap i böljegång. Rakt 
nedanför ligger en tjärn  och gonar sig.

Mycket mera vackert skulle jag vilja 
säga om Näsberg, men jag törs inte för 
Fyribergs prästfolk.

Stigen mot Bönsaberg stryker fram 
strax nedom Lavsker (kartans triangel
punkt), leder över trasigt storberg och 
genom ståtlig, gles furuskog. Helst bör 
man vandra här en solig eftermiddag.

Vi tåga framåt så sorglösa. Men 
plötsligt göra vi betänksamt halt. Våm- 
ån stänger vägen. Det räcker nog inte 
att kavla upp byxbenen. Med frim är
ket på ryggen tappar man dessbättre 
inte bottnen i första taget. Men nog är 
det lättare att gå balansgång på gymna
stiken. E fter övergången finna vi snart 
fäbodvägen. Vi hålla åt vänster vid 
alla avtag. Sista biten är som skapt 
för en söndagsmorgonpromenad.

När vi kommer till sista högersvän
gen, gena vi rakt upp. Några steg till 
och vi sjunka samman med armbågarna 
över ett led och bara titta. Mest titta 
vi på en stuga, som klättrat ända upp 
i himlagränsen. Dit upp ska kafferas
ten förläggas, det är säkert det. På vä
gen stifta vi bekantskap med vallen. Det 
mesta, som sagts om Näsberg, gäller 
också om Bönsaberg. Båda vallarna hö
ra ju  till Våmhus, vet jag. Här leka 
stugor och jordlappar kurragömma i en 
nästan sydländskt frodig växtlighet, r ä  
försommaren simmar vallen i häggdoft. 
Utsikten från toppstugan är inte så vid 
som de vi tidigare stiftat bekantskap 
med. Bönsaberget stänger. Men vi se 
tillräckligt för att trivas med livet. Gå 
vi några steg västerut, upptäcka vi en 
del av vallen, som gömt sig undan på 
aftonsluttningen. Ur en grop borta i 
väster tycka vi oss se kafferökarna från 
Älvdalens kyrkoby. Men det tycka vi 
nog bara.

Nu ha vi sett mer än nog för en 
stund. Det troliga är, att vi ta stora 
vägen neråt Våmhus. Den är inte fula
re, än att man gott kan gå den till fots. 
Men vill vi ha mera motion, står oss vä
gen öppen till Älvdalen. Den bör gås. 
Jag  har åkt en bit på kärra, men efter
åt måste jag känna efter, om jag hade 
alla kroppens bitar kvar. Moraborna, 
som är våmhusingarnas vägförmyndare 
ha varit litet njugga. De resonera väl

som en annan väggeneral: »Vägar äro 
t i l lfö r  att köra på». (Underförstått: 
inte för att lagas).

Vi passera ganska vackra vallar, men 
några stora utsikter få vi inte förrän vi 
komma in i Älvdalen. En avstickare 
till Skärklitt lönar sig.

Tur och retur 3. Fredshammar— 
Skräddardjurberga — Täimingvallen

—  Källsjön.
För omväxlings skull lasta vi pack 

ningarna på cyklarna och ta vägen 
över Mässbackens diversehandel (för 10 
öre karameller), bron vid Fredshammar 
och fortsätta i riktning mot Ängens fä
bodar. Vi anta, att vi kommit till den 
punkt, där telefonledningen smiter in i 
skogen till vänster. (Ha vi gott om tid, 
följa vi ledningen fram till Storstupet 
och pröva nerverna på järnvägsbron). 
E tt par hundra meter ovanför tar en 
särdeles stenig väg av till höger. Det 
är vår gata. Vägen blir prima, för vårt 
behov, så snart vi kommit över den ve- 
tobelagda bolagsmarken. Och landska
pet — inte illa.

Den reglementerade sista stigningen 
upp mot vallen uteblir inte heller här. 
Vi tära vår matsäck vid översta stugan 
i Skräddardjurberga med front mot 
Labbas väldiga mur och pröva ekot mel
lan tuggorna. Om far i stugan är hem
ma, kan han berätta om den fotstig, 
som ligger och väntar på oss. Det fanns 
en tid, då den stigen var Rosentorps- 
finnarnas enda förbindelse med bygden. 
Så gott om hästar hade de inte. Men 
i stället hade de ryggbast och knäande, 
flytande gång.

Vi ställa in cyklarna på Mellandjur- 
bergas övergivna vall, söka upp stigen 
och promenera över en mullrande käll- 
bäck, som karvat i hällarna, så gott den 
förmått. . Efter Tvosklök börjar så 
sakteligen bestigningen av Tvoskanber- 
get. F rån  bergryggen har man åt alla 
håll stor utsikt över ödemarksvidderna. 
Långt nere i sydost skymtar något vitt. 
Det är Ore kyrka, vars kära hälsning 
från bygden man mottar litet varstans i 
dessa trakter.

Tvoskanberget är en lång historia, 
men när det bär utför, gör det det med 
besked. Vi småskumpar genom ravi
nerna, Ryggsäcken hoppar som en 
skadeglad mara, och de illa stuvade 
plåtkärlen skramlar. Vid bergfoten 
vidtar berg- och dalbana genom en 
lummig park, som en nyckfull natur 
funnit för gott att lägga ut här utan 
byggnadsnämndens hörande.

In te  bara karameller
u tan  även andra  förnödenheter till fo t

vandringar och livets uppehälle finnes 
— hos —

firma P allin, Mässbacken, 
Rt. 2. Filialen i K allmora 32.

Nipa nedanför Stupet i Våmån.

Där stigen delar sig göra vi en av- 
vikning åt höger, tåga genom Tänning- 
vallens portvalv och sträcka ut oss på 
den behagliga gräsvallen. Matsäck? — 
Det var en sak.

Hittills har stigen varit bred och väl- 
trampad. På andra sidan Tänningen 
skiljer sig finnmarksstigen från Fjäsko- 
stigen, och nu märker man, att den inte 
längre hör till stråkvägarna, På mån
ga ställen är den knappt skönjbar. Men 
man förstår dess forna betydelse, då 
man tram par de massiva myrspängerna, 
som stå rycken gott än.

Vi nalkas målet. Källsjövallen pas
sera vi stolt förbi och fortsätta över 
kalbrändor ner mot Källsjön. Där sti
gen välver utför branten, se vi mellan 
stammarna den skimrande sjön djupt 
nere i kittelbottnen. Den strand vi nå, 
befinnes föga lämpad för bosättning. 
För resten se vi en timmerkoja på an
dra sidan. Den ser riktigt smånätt ut 
så här på håll. När vi hoppat över bäc
ken och nalkas kojan, justera vi vårt 
intryck. Nej, bäst att söka tältnings- 
mark. Den finna vi nere vid dammen 
i utloppet. Där få vi nära till morgon
duschen under dammluckan och till 
badstället en bit norr därom. Källsjön 
är ett finfint badvatten, kristallklart 
men lagom tempererat. Vid lågvatten 
finns det t, o. m. en remsa sandstrand 
att sola sig på, Trädskeletten, som ig- 
ga och skrota en bit ut, plocka vi väl 
bort. Hugg i!

Det smakar kanske inte att trampa 
tillbaks i egna fotspår. Varför inte 
titta  in i Fjäsko fäbodar. Därifrån kan 
man på en gammal vinterväg ta sig ner 
till Flickcråsen. Sydost därom ligger 
Svarttjärn, som faktiskt lekte mig i hå
gen, när jag redogjorde för tu r 1. 
Därifrån och till cykelstallet i Mellan- 
djurberga torde det bli något klafsigt.

Tur 4. Fyriberg — Näckådalen -— 
Bösjövarden — Hykjeberg —

Älvdalen.
En kunglig vandringsled.
Den, som så önskar, kan ta hjuldon 

till Näckådalen. Landsvägen utefter 
Näckån skäms inte för sig. Vill man 
se trakten riktigt i sin glans, bör man 
ordna med en liten regnskur, strax 
innan man passerar. För den, som före
drar apostlahästskjuts, rekommenderas

(Forts, å sid. 16.)
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Från Skolbänken

Till det h ä r num ret h a  ni överträ ffa t er 
själva i a t t  skicka in  bidrag. N i kan in te  
tro , så m ånga roliga och spännande och 
trev liga  sagor och berä tte lser som ligga 
sam lade i skoltidningens arkiv, och som 
kom m a i tryck  en annan gång, då det finns 
b ä ttre  p la ts . Om ni fo r tsä tta  så här är jag 
övertygad om, a t t  ni sn a rt kunna skriva 
hela böcker, och då få vi kanske börja med 
en följetong i tidningen. ” E n följetong — 
vad ä r de t för n åg o t?” u n d ra r nog m er än 
en av er. J a , fundera till n äs ta  numm er, 
som kom m er u t  sn a rt igen. S å raska nu 
på och skriv något r ik tig t trev lig t och skic
ka in.

Men nu skola vi ägna oss å t uppsatserna 
i det h ä r num ret. Fortsättn ingsskolans 
elever ha  också v arit med och skriv it nu, 
och den här berätte lsen  om en duktig  flicka 
ä r skriven av M aria  B ruks i K årgärde fort- 
sättningsskola. H on var verkligen duktig , 
den där K arin  i berättelsen . Läs själva, få 
ni s e !

E N DUKTIG FLICKA.
Det var en. gång en torpare, som bod

de med sin hustru och sina fem barn 
vid skogsbrynet. Fattig t och eländigt 
hade de det, men de klarade sig ändå 
nu, sedan de hade köpt en ny ko, som 
mjölkade bra. De arrenderade en liten 
egendom, och det var nätt och jämnt, att 
de kunde betala det dyra arrendet med 
pengarna, som fadern tjänade i skogen 
om vintern.

Barnen voro osams och slogos och 
grälade jämnt om matbitarna. Det var 
bara Karin, som inte slogs eller grä.ade, 
och ändå fick hon utföra det mesta ar
betet, och hon blev också orättvist be
handlad av både föräldrarna och sysko
nen. Hon var näst äldst av syskonen, 
en flicka och två pojkar voro yngre än 
hon och en flicka var äldre än hon. Om 
modern sade åt den äldsta, att hon skul
le göra någonting, så sade hon, att hon 
inte hade tid, och så blev det Karin, som 
fick utföra sysslan, och för henne var 
det inte värt att säga emot, även om hon 
hade tusen andra göromå!. Hon hade 
nog försökt att säga emot några gån
ger, men då började alla gräla på hen
ne och säga, att hon var lat. Å tt vara 
lat var det värsta Karin visste, och för 
att slippa undan grälet teg hon och 
gjorde, vad de sade till henne. Det var 
riktigt underligt, att hon inte blev sjuk. 
då hon fick arbeta så. Hon fick diska, 
skura, laga mat och ändå sköta ladugår
den. Modern stickade på stickmaskin 
åt folk, och hon arbetade, allt vad hon 
orkade, men Karin tyckte, att hon kun
de säga åt de andra barnen att hjälpa 
till med något också. De skyllde alltid 
på, att de hade så mycket läxor, och så 
sluppo de undan. Karin hade minsann 
inte få tt skylla på läxan hon inte. Nej, 
den hade hon fått läsa sent på kvällen,

när hon hade gjort ifrån sig arbetet 
eller också hade hon fått gå upp tidigt 
om morgonen och läsa.

Karin hade alltid få tt vara sämre 
klädd än de andra syskonen. Hon kun
de aldrig glömma, hur barnen i skolan 
hade retat henne och kallat henne för 
Lump-Kajsa. Men Karin bara teg och 
tänkte, att hon inte kunde få bättre 
kläder än de hade råd till. Aldrig var 
hon ond på föräldrarna för att hon inte 
fick fina kläder. Var det någon av de 
yngre syskonen, som behövde någon ny 
kappa eller klänning så gick hon gärna 
med sin gamla kappa eller klänning ett 
år till, för att de skulle kunna få vad 
de behövde.

En vinterdag skulle Karin till han
delsboden. Sjön var tillfrusen nu, sä

” N u har jag få t t  e t t  bra  m iddagsm ål” , 
sade han.

M inns ni sagan om tro lle t K lum pedum p, 
som stod i förra  num ret. L innea H edqvist 
har vunn it p ristävlingen om den bästa  bil
den till sagan.

Karin gick gent över den, för det blev 
genare än att gå landsvägen. När hon 
kom ner till sjön, tyckte hon, att nå
gon ropade på hjälp. Hon började 
springa, för att hon bättre skulle höra 
varifrån ropet kom. Då fick hon se, att 
det var någon, som hade gått ner sig i 
en vak. Hon skyndade sig till honom, 
lade sig framstupa. på isen och fattade 
hans kläder. Men nu brakade isen un
der henne också, så att även hon ram
lade i vaken. Hon försökte komma upp, 
men det misslyckades, då den andre 
höll fast henne så stadigt, att hon 
inte kunde röra sig fritt. Hon tog av

Dålig hållning b lir o fta  följden av skol- 
a rb e te t för flickorna. I

En omtänksam mor bör giva sin flicka 
den hjälp och de t stöd, som endast 
en Spirellamodell kan  läm na.

R åd och upplysn ingar beredvilligt av 
FRU KERSTIN H EN RIK SO N . Tel. 261.

sig mössan och slängde den ut på isen. 
Den frös fast i isen, och Karin tog ett 
stadigt tag i den, och på så sätt räd
dade hon dem bägge från att drunkna. 
Det var prästens pojke, som hade gått 
ner sig. Tur var det, a tt han hade käl
ken med sig. Karin lade pojken på 
kälken, och drog hem honom till präst
gården. De voro bägge alldeles utmat
tade, och man måste ha konstgjord and
ning med pojken för att få liv i honom. 
När Karins kläder voro torra gick hon 
hem. Men hon fick ont i bröstet och 
huvudet, så hon måste ligga till sängs. 
Nu först insågo föräldrarna och sysko
nen, hur duktig Karin var. Nu insågo 
de, att det var hon, som hade arbetat, 
och de andra syskonen hade varit lata. 
Medan Karin låg sjuk, kom prästen till 
dem med femhundra kronor som belö
ning åt Karin. De blevo alla så glada, 
och Karin blev aldrig mer orättvist be
handlad.

Maria Eriksson-Bruks.

D et går rik tiga  rysn ingar u te f te r  rygg
raden, n ä r man läser den h ä r hem ska spök- 
h istorien , som en pojke i K yrkbyns fort- 
sättn ingsskola h a r h i t ta t  på. J a g  hoppas, 
a t t  ingen av läsarna  skall förlora sin goda 
sömn av rädsla  när de lä s t de tta .

E N  SPÖKHISTOBIA.
Det var en kulen oktobernatt, som 

privatdetektiven Martion, kallad »Hun
den» för sin förmåga att kunna spåra 
upp förbrytare och inbrottstjuvar, åkte 
i sin bil upp mot det mycket omtalade 
godset Mariedal. Han kom från Lon
don och skulle till godset. Plötsligt 
hörde han ett, ljud, som skilde sig från 
motorns spinnande. I skenet av bilens 
lyktor såg han en vagn komma uppifrån 
godset. E tt fyrspann var spänt för vag
nen. Detektiven bromsade till, men det 
var försent. Han blev kall i ett nu, ty 
bilen åkte rä tt igenom vagnen, som om 
den varit av luft. När han kom upp 
till godset, gick han till det rum, som be 
tjänten liade ställt i ordning åt sig och 
Martion. En brasa sprakade i kakel
ugnen, när detektiven steg in i rummet. 
»Hur står det till?» frågade betjänten. 
Han lydde det vackra namnet Jim och 
var en äkta neger. Liten till växten 
men stark var han. »Ja, inte något att 
skryta av», svarade Martion. Han drack 
sitt the, som Jim serverade honom. 
»Har du sett 'greven’ eller är du inte 
frisk?» undrade betjänten. Detektiven 
såg förvånad ut och sade: »Vilken gre
ve?» »Greven av Mariedal naturligtvis, 
vem skulle det annars vara?» svarade 
Jim och såg ej så säker ut. »Menar du
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den jag mötte?» frågade Marlion. »Ja», 
var det korta svar han fick. De gingo 
till sängs och släckte ljuset.

Martion vaknade vid att någon ropa
de. Månen kastade litet ljus in i rum
met, så att han kunde urskilja föremå
len där inne. Detektiven gnuggade sig 
i ögonen. Var det verkligen en man, 
som stcd vid dörren? E tt förfärligt stö
nande hördes. Detektiven tog sin fick
lampa och lyste i rummet. Han såg nu 
en man stå vid dörren. »Vem där?» 
ropade detektiven. Stönanden och ross
lingar hördes men inget svar. Lampan 
slocknade, och rummet låg i mörker. 
»Vem där?» ropade detektiven än en 
gång. Inget svar. »Svara eller jag skju
ter !» skrek detektiven, som tagit upp sin 
revolver. Inget svar. Detektiven siktade. 
Pang! Han sköt flera skott, men mannen 
gick mot sängen. Detektiven rusade upp 
ur sängen och hoppade upp på ett skåp. 
Han sköt återigen, men mannen gick 
fram till sängen, där han försvann. De
tektiven tände ljuset i rummet och bör
jade kläda sig. Han tittade åt sängen, 
där Jim  låg. Jim  satt hopkrupen i ett 
hörn av sängen. Detektiven gick fram 
till honom och sade: »Du ser ut, som om 
du ramlat ner från himmel en och satt 
dig på en spik.» De klädde sig i hast 
och foro bort därifrån. Vad som hände 
den natten talade de ej om för någon. 
Hur jag fått veta det är en gåta.

Karl-Erih Sundberg.

Den som inte va rit nog lycklig, a t t  som 
G udrun Troive få resa i bil ru n t S ilian  får 
i hennes reseskildring läsa om alla socknar
na kring  D alarnes s tö rsta  och vackraste sjö. 
JIKrresten vill iag  passa på  a t t  skicka en 
hälsning till G udruns bror, som b e rä t ta t  om 
en resa till S täd jan . D et var b ra  och tre v 
lig t giort. E n annan  gång b lir det hans 
tu r . Säg  honom det från  redaktionen.

EN  R E SA  RUNT S IL JA N  OCH 
ORSASJÖN.

En midsommarafton rustade vi osi för 
att göra en resa runt Siljan. .Dagen 
var strålande. Vi stego upp tidigt med 
solen, då ännu morgondaggen låg kvar i 
gräset. Först klockan åtta blevo vi fär
diga för att starta med bil från Holen, 
där vi bo.

Det var riktig midsommarstämning i 
naturen. Hunborna surrade i kapp med 
varandra, och björkarna stodo i sina 
gröna midsommardräkter. Den första 
majstången vi sågo var i Mora. Där 
höllo byns innevånare på att klä den 
med löv och blommor. Vägen slingrade 
sig mellan ängar, färgrika av blåklockor 
och prästkragar. Och de röda stugorna 
lyste så grant i solskenet. Nästa bv var 
den stora och tä tt bebyggda byn Färnäs. 
Bortom Färnäs växte det vacker barr
skog ända till Garsås. Även den var 
midsommarlik. Skogens tystnad avbröts 
då och då av en fågeri kvitter och en 
ekorres smackande.

När vi kommo till Garsås, måste vi

Så här ser K arin  N ord lander i Neder- 
berga sina äldre m edsystrar. Är d e t m ånne 
hennes ideal ?

stanna och se på den vackra utsikten. Vi 
sågo de blå bergen, däribland Gesunda- 
berget. Siljan låg där så spegelblänk 
med Sollerön. På Siljan kunde vi u r
skilja en båt. Det var troligen »Gus
tav Vasa». Vi åkte så sakta för att rik
tigt få njuta av det vackra vädret. Bi
len hade vi lövad med björklöv. Alla vi 
mötte, sågo så glada ut. Vi sågo bilar 
från alla delar av landet, ja till ocb med 
från Norge och Tyskland. Alla draga 
sig ju  till det berömda Dalarna om 
somrarna. Överallt mötte vi kullor ocb 
masar i sina vackra dräkter. I  Vikar
byn sågo vi Rättviks kyrka avteckna sig 
mot Lerdalshöjden. Vid infarten till 
Rättvik var skogen full med tält i olika 
färger. Tälten sågo så vackra ut mel
lan de liöga tallarna. Överallt lågo maj
stängerna färdiga att resas.

Nästa socken var Leksand. Där var 
det liv och rörelse. Vi ställde bilen på 
en parkeringsplats. Snart började vi 
känna oss hungriga och gingo in i en 
gästgivaregård. Vi barn drucko choklad 
och mamma, ocb pappa kaffe. Vi fingo 
plats högt uppe på en balkong. Där
ifrån sågo vi en stor del av Leksand. 
När vi druckit, beslöto vi oss för att gå 
ocb titta  på kyrkan. Vi gingo först ge
nom en björkallé. Kyrkan är byggd i 
rysk stil. Den är troligen byggd av 
ryska fångar. Vi hade gärna velat 
stanna och sett på majstångsresningen, 
men om vi skulle komma bem före mor
gonen måste vi fara. När vi gått och 
sett på Leksand en stund, kröpo vi där
för in i bilen och fortsatte vår färd. 
Utanför Leksand åkte vi över en stor

E r i 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

fermt och billigt.

bro, som ledde över en vik av Siljan till 
Siljansnäs. Bron är gjord av kullersten 
och är mycket gammal. Vi kommo se
dan till en vacker fäbod, söm hette 
Björka. Där sågo vi en storslagen u t
sikt över Siljan till Rättviks'andet. Ti
den hade gått så fort, att klockan redan 
var åtta.

I Björka hade de redan rest en maj
stång och voro i full gång med att dan
sa kring den. De vida kjolarna slängde 
så lustigt. Jag fick en sådan lust att 
svänga om, att jag gick med in I rin
gen. Nästa fäbod, vi kommo till, hette 
Gesunda. Sedan foro vi genom Bonäs 
och Våmhus. Det dröjde inte länge, 
förrän vi åter voro framme i Orsa och 
Holen. När vi kommo hem, tyckte vi 
alla, att Holens majstång med sin harpa 
ändå var den vackraste.

Gudrun Troive.

Alldeles särsk ilt ro lig t h a r det varit, a t t  
skolbänkssidorna till det h ä r  num ret få t t  
in bidrag från  finnm arksskolörna. H ä r ne
dan b e rä tta r  Ir is  Ohlsson från  U ntorp  om 
en duk tig  b jörnjägare och särsk ilt om en 
av hans jak te r. D et var b ra  g jo rt, I r i s ! 
H älsa  d ina k am ra te r däruppe, a t t  också de 
ska skriva i allas vår tidning.

BJÖRNJÄGAREN BERÄTTAR.
H är i byn bor, högt uppe på en bac

ke, en 87 års man, som i sina yngre da
gar skjutit omkring tio björnar. Trots 
sina år är han ändå kry ocb duktig. 
Man kan ännu få se den gamla mannen 
sysselsatt med att hugga eller såga ved. 
En av hans jakthistorier skall jag nu 
berätta.

För omkring femtio år sedan rev björ
nen en ko vid Gagnsbergs fäbodar. Äga
ren av fäbodarna vågade inte fara dit 
ocu taga reda. på köttet utan lät björ
nen förtära hela kon. Han sände istäl
let bud på Stenberg, så kallas björnjä
garen, som sedan spårade björnen tid 
Litoberg, där den gått i ide.

Stenberg ringade där in lionom. Se
dan for han ned till Orsa för att sälja 
ringen. Han sålde den för etthundra 
tjugo kronor till ett jakt-sällskap, som 
bestod av åtta herrar. Kapten Nisser, 
jägmästare Falk samt en hurtig, gam
mal engelsk löjtnant märktes bland de 
åtta. Femtio män från Våmhus, några 
från Näckådalen och nästan alla Un- 
torps karlar voro med som drevkarlar.

Stenberg och jägmästare Falk foro 
till Litoberg klockan tre på morgonen 
för att se efter, var björnen skulle gå 
p.t. »Här går lian ut», hade Stenberg 
sagt. »Nej», sade Falk, »lian går ut i 
snårek^gn». Medan de tvistade om det
ta, anlände de övriga jägarna. H errar
na hade åkt efter häst till Dovänget. 
De övriga, åkte skidor, ty det var i de
cember månad. Björnen gick också ut, 
där Stenberg sagt. Herrarna fingo inte 
en gång se honom, ty  en av dem hado 
lämnat sin post och just där han stått,
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bröt björnen kedjan och försvann. Säll
skapet fick därför fara hem utan björn.

Min farfar, Stenberg, Brun och en 
skogvaktare, som hette Hjärpen, jagade 
honom tre dagar. Den tredje dagen var 
björnen alldeles uttröttad. Skogvakta
ren hade farit runt snårskogen och där 
skym at björnen samt sårat den.. Den 
gav sig då in i skogen och uppretad, 
som den var, hörde den snart de andra 
männens röster. Farfar, Stenberg och 
Brun mötte honom inne i snåret. Män
nen stodo nedanför en »låga» eller en 
kullfallen fura. Björnen beredde sig att 
äntra över den. Allas bössor klickade. 
Det var ett kritiskt ögonbick för dem. 
Men just som björnen kommit upp på 
furan, hördes ett skott. Det var Sten
bergs bössa, som brann av. Skottet trä f
fade björnen i pannan och han ramlade 
omkull död.

Karlarna körde därpå björnen till 
Orsa, där jaktsällskapet tog hand om 
den.

Iris Ohlsson.

A tt D agm ar Johansson från  Torrvål — 
lion h a r g å tt i fortsö ttn ingsskolan  där — 
ä r en duktig  flicka, som redan h u n n it vara  
med om e t t  och annat, det kan ni alla för
s tå  av hennes barndom sm innen.

BARND OMSMINNEN.
Jag är född i Hälsingland. Vi ha 

flyttat hit och dit, men äntligen äro vi 
nu bofasta i Orsa.

Först bodde vi i Rogsta, under den 
tid jag föddes. När jag var ett år, sål
de vi vår gård, och så flyttade vi till 
Orsa finnskog.

När vi bodde i Bäverån, jag var på 
tredje året, kom jag i en stor olycka, 
som jag aldrig kommer att glömma. 
Pappa var i skogen och högg. Mamma 
var hemma hos oss den dagen, annars 
brukade hon också vara i skogen och 
hugga kolved.

Mamma höll på att koka korngryn. 
Hon stod just och kammade sig. Jag 
kom då och ville ha litet korngryn. Men 
då tyckte mamma, att jag inte skulle ha 
gryn, när det nyss hade kokat upp. Hon 
tog av mig skeden och slängde den på 
bordet. Jag blev arg, gick och fick tag 
i sleven och drog på mig hela grytan. 
Valfrid, äldsta brodern, fick springa till 
skogen efter pappa. Mamma stod i 
draget med mig alldeles naken,. så det 
skulle blåsa på mig. Långt efter någon 
doktor var det. Pappa ringde till dok
torn och frågade, om det fanns någon 
bot för brännskador. Så fick vi då änt
ligen pulver. De flådde av skorven i 
ansiktet var dag. Jag skrek, när de 
flådde-. »Riv, riv!» ty det gjorde myc
ket ont. Jag grät, tills jag somnade.

Sedan flyttade vi till Myggsjö. Där 
bodde vi ett år. Bröderna gingo då i 
skolan första året. Vi bodde i ett litet 
rum i skolhuset. Där bodde pojkarna 
de övriga skolåren. D ärifrån flyttade 
vi till Lusbolugnet. Stugan låg uppe

Herr Andersson vattnar blommorna, Rune Masser

på en backe. Nedanför flöt Ämån. Stu
gan var rödmålad, och runt omkring var 
det björkar, tallar och granar. Det var 
väldigt vackert där på sommaren. På 
vintern var ån frusen, och då åkte vi 
skidor på den. Vi gingo och togo myr- 
liö på hässjorna ute på myrarna.

En vinter, när pappa var i skogen 
och körde timmer, och mamma och Anna 
Björk stämplade och lade opp, skulle 
jag också köra en häst. Då fick jag 
sätta på mig byxor och rock. De kalla
de mig för Lars. Då blev jag mycket 
ond och ville aldrig mer ha byxor. En 
kväll, när . vi skulle fara hem från sko
gen, skulle jag sitta ensam på kälken ef
ter hästen, som. jag körde. Pappa åkte 
före. Då ramlade jag av och fastnade 
i en krok. Så skulle pappa se efter, om 
jag var med, men han såg mig inte. Jag- 
låg* där och släpade efter kälken och sa
de inte något. En annan gång högg jag 
av pekfingerändan, när jag skulle hacka 
halm till korna. Jag gick in i ladugår
den och höll fingret i en vattenskopa. 
Jag  var aldrig otålig då.

På sommaren var jag och rodde på 
ån i en liten eka. Jag brukade ro kol
vedhuggarna över. Jag var också ute 
och rodde katten, och ibland var grisen 
med. Han sam efter ekan. Det var på 
hösten, och pappa, mamma och jag- 
skulle till skogen och hugga massaved. 
Vi skulle då ha kon med oss till skogen. 
Vattnet var kallt, och vi tyckte, att kon 
inte skulle simma i det kalla vattnet. 
Så ledde vi kon ner i ekan. Så rodde vi 
från land. Vi hade ej kommit långt 
från land, förrän kon började röra på 
sig. Ekan var nära att tippa, men så 
fick kon gå u r och simma. Så voro vi 
i skogen. Pappa och mamma hög-go, 
och jag och kossan gingo omkring och 
sågo efter, om det fanns något ätbart. 
Jag tyckte, att det var mycket roligt 
där, fast jag inga lekkamrater hade.

Så -ko-m den dag, då vi flyttade hit, 
där vi nu bo. Med stor möda kommo vi

T ill matbordet!

L i m p o r  /  S i k t k a k o r
HÄLLEBERGS BAGERI 

Telefon 47.

hit. Det var stora snödrivor, där vi fo
ro fram. En ko hade vi, som gick trött 
i den djupa snön. Så gjorde de ett bås, 
som de drogo upp kon i och skjutsade 
henne, men det gick inte heller. Så 
blevo- vi tvungna att vända. De foro 
efter en slaktare och slaktade kon. Så 
blev det äntligen allvar av resan.

När vi kommo hit, var det vår. Vi 
voro alla trötta. Vi åto på en låda.

Tiden har gått och vi ha nu bott här 
i åtta år. Jag önskar, jag finge fara 
dit upp och se, hur det ser ut där nu.

Dagmar Johansson.

H är kommer en liten  uppsats av en flicka 
u r K yrkbyns fortsättnings,skola. D et var 
r ik tig t ro lig t a t t  hö ra  om den d ä r  tuppen, 
som var så skicklig, a t t  han  värp te  knäck 
och sockerbitar.

F R ILU F TSLIV .
När jag var sex år, skulle jag få föl

ja med mina föräldrar till ett ställe, 
som hette »Nya gästis». Min bror följ
de också med. Det var nämligen så, att 
pappa skulle kola däruppe, och vi skulle 
plocka bär. Vi åkte häst dit. När vi 
kommo dit, togo vi in i kojan »Nya gäs
tis». Där bodde det mycket annat bo- 
lagsfolk. Bland dem var skogvaktar 
Ericsson och hans söner. Inne i kojan 
fanns det en spis mitt på golvet, och 
framme vid fönstren stodo bord och 
bänkar. Efter väggarna funnos britsar, 
där man fick ligga. Utvändigt var den 
rödmålad med vita fönsterkarmar. Strax 
intill fanns en bäck, och nedanför kojan 
flöt Unån fram. Pappa skulle över ån 
för att komma till kolmilan. Han fick 
då vada över. Vi skulle ju  också över 
ån för att få tag i bär, men hur skulle 
yi komma över. Jo, pappa bar oss över. 
Där fanns det gott om bär.

Men vi skulle inte få bo kvar i den 
kojan. Vi skulle bo i en annan koja på 
andra sidan ån. När den var färdig, 
flyttade vi dit. Men den gången kunde 
inte pappa bära oss över, därför att det 
var så mycket vatten i ån. Vi satte oss 
alla upp på en trilla, och hästen drog 
oss över. Det var så mycket vatten, atr 
det gick hästen ända upp till sel stickor
na. Jag trodde, att alltsammans skulle 
flyta iväg, men vi kommo lyckligt över. 
Den kojan var inte alls så fin som den
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andra. Där var det en spis strax in
nanför kojdörren, ett bord framme vid 
ett litet fönster oeh en brits vid vardera 
väggen. Dem fingo vi använda som bå
de stolar och sängar.

Jag och mamma plockade bär om da
garna, medan pappa och bror kolade. 
En dag gingo jag och mamma vilse i 
skogen. Då skreko vi »hoho», och till 
svar fingo vi från dem där nere vid ko
jan »ho i ho». På det sättet höllo vi på 
och skreko, tills vi kommo fram till ko
jan igen. Jag hade fått en A-B-C-bok 
innan vi foro dit, och den läste jag fli
tigt. Och tuppen i boken värpte också 
flitigt. Ibland värpte han pengar, soc
kerbitar m. m. Det sista han värpte 
var en knäck, det minns jag så väl. En 
dag foro vi upp till »Nya gästis». Jag 
hade då min bok med mig, för jag skulle 
väl visa, att jag också kunde läsa. Skog- 
vaktar Ericsson skulle förhöra mig. 
När jag sade fel, sade jag alltid nej ef
teråt. Då började Ericsson att härma 
mig, men då var det jag, som slutade 
upp med det. Där var det jag lärde mig 
de första orden i en bok.

Jag började även att lossa mina för
sta tänder där. Första tanden satt så 
fast, att jag skrek, när jag drog ur den.

Det var så roligt däruppe, men vi 
måste fara hem, ty jag skulle börja i 
skolan.

Ingrid Frisk.

Stig E riksson i Torrvålls fo rtsättn ingssko- 
la b e rä tta r  en lika spännande även ty rsberä t
telse, som den där spökhistorien ni nyss läs
te. M an vågar knappast andas av spänning, 
förrän nian läst sista  o rd e t :

JIM S ÄVE N TYR .
E tt morrande ljud. Den skeppsbrut- 

ne pojken Jim  spritter rätt upp i luf
ten. Han hade kommit i land på en ö, 
då skeppet sjönk. Han gnuggar söm
nen ur ögonen och ser sig omkring. Han 
upptäcker då en tiger i ett snår. Jim 
blir rädd och tänker springa, men det 
är inte lönt, för tigern skulle hinna upp 
honom i alla fall. Han måste tänka 
snabbt. Sekunderna, äro dyra. Då ser 
han ett träd  i närheten. Han springer 
dit oeh klättrar upp i det. När han 
hunnit två meter över marken, är tigern 
framme. Jim klättrade så högt upp i 
trädet, han kunde. Därifrån såg han 
en rök. Så snart tigern försvunnit, 
klättrade han ned och sprang dit han 
sett röken. Han tänkte, att det var de 
andra från skeppet, men när han kom 
dit, såg han, a tt det var negrer. De 
grepo honom genast och bundo honom 
till händer och fotter och kastade ho
nom in i ett tält, som sedan bevakades 
av en neger. Jim  började bita i repet, 
som han hade om händerna. Slutligen 
lyckades det honom att bli fri. Han tog 
då fram en kniv och skar av repet, som 
var bundet om fotterna. Därefter skar 
han ett hål genom tältväggen och kröp 
ut. När han sprungit ett stycke, mötte

han en negerpojke. Pojken försökte ta 
fast honom, men Jim  slog honom till 
marken. Pojken tog då tag i hans fot
ter, så a tt Jim  ramlade. Det blev en 
vild brottning. Några negrer hade 
emellertid märkt det och kommit dit. 
Jim  hade åter kommit på benen, då fyra 
par kraftiga armar gripit, honom. Han 
blev förd tillbaka till tältet, där man 
band honom, och så fingo två negrer 
sitta inne hos honom.

Nästa morgon förde man ut honom. 
De skulle släppa honom och springa ef
ter honom och skalpera honom levande, 
om han ej hunne undan. Mycket rik
tigt. Man släppte honom. Jim  sprang, 
allt vad han orkade. Han visste inte 
vart. Men ingen hade ännu hunnit upp 
honom. Plötsligt stod han ute vid ha
vet. E tt fartyg låg där ute. Han bör
jade ropa, och strax satte man en mo
torbåt i vattnet. Jim  såg nu, att neg
rerna kommo. Han visste inte, hur han 
skulle klara sig. Han kastade sig i 
vattnet och sam mot båten. När han 
kommit väl upp i den, vände man och 
for till skeppet. Jim berättade allt för 
kaptenen, och sedan visade han honom 
stället, där det andra skeppet sjunkit. 
E tt stycke därifrån voro de andra 
skeppsbrutna. Man tog nu dem om
bord, och därmed seglade man till hem
landet.

Stig Eriksson.

A tt de rik tig t små barnen också kunna 
skriva bra , därom b lir m an övertygad, när 
m an läser Olle K edings saga. Olle går ba
ra  i tred je  klassen i K årgärde skola.

EKO RRENS H AVSFÄRD .
I en liten grotta bodde en liten dvärg. 

Grottan var mitt inne i djupaste sko
gen. Dvärgens bästa vänner voro dju
ren. De allra bästa vännerna voro äl
gen och ekorren. På älgen red dvärgen 
omkring i skogen. Han satt uppe vid 
hornen. Ibland satt ekorren på dvär
gens axel. Älgen och ekorren lågo var
enda natt inne i grottan. Där bodde de 
mycket bra.

Dvärgen hade hittat älgen liggande 
vid skogsbrynet, när han var unge. En 
ekorre hade också hållit sällskap med 
älgen. Dvärgen hade tagit båda djuren 
med sig till grottan. Sedan hade han 
m atat älgen med löv. Och ekorren ha
de fått nötter.

En natt, när de lågo inne i grottan, 
försvann ekorren. När dvärgen vakna
de, blev han sorgsen. Han satte sig 
upp på älgen. Sedan redo de åstad ge
nom skogen. De letade länge och väl. 
De sågo många ekorrar, men aldrig så-

SKOL-
RYGGSÄCKAR

CARL  A. PETTERSSON

go de den rätta. Dvärgen försökte att 
locka på honom med ett smackande. Äl
gen gick sakta och vädrade. Det bör
jade bli skumt, och det blev natt. Dvär
gen hoppade ner från älgens horn. Äl
gen lade sig vid en stor tall och dvär
gen bredvid honom. När de vaknade, 
klev dvärgen upp bland horngrenarna 
igen. Då de hade letat några veckor, 
kommo de till ett stort hav. De letade 
utefter havsstranden, men ingen ekorre 
sågo de. Slutligen sågo de något ligga 
på en bräda långt ute i havet. Tänk, 
om det var ekorren som låg d ä r ! Älgen 
tog mod till sig och gick ut i vattnet. 
Sedan började han simma. När han var 
några meter från brädan såg dvärgen, 
som fortfarande red på älgen, att det 
var deras ekorre, som satt på brädan. 
Ekorren hoppade upp på, dvärgens axel, 
och älgen började simma i land. Under 
tiden berättade ekorren, huru allt hade 
gått till. Han sade, att ett litet troll 
hade tagit honom och fört honom med 
sig på ett skepp. Sedan hade det kastat 
u t honom i havet. Där hade han strä
vat omkring. Då hade han funnit en 
bräda, som han hade hållit sig fast vid.

En vecka senare voro de åter vid 
grottan. Där levde de länge och väl.

Olle Keding.

Gunnel P ettersson  bei-ättar om en liten  
fågelunge, som råkade u t  för en svår olycka.

EN  L IT E N  FÅGELUNGE PÅ 
Ä V E N TYR .

Mamma Bofink flög och var mycket 
ängslig för sin lilla tre veckor gamla 
dotter. Viss, som bofinksflicltan hette, 
hade fått löfte av mor att få vara ute 
en stund och leka, och nu hade hon för
svunnit.

Mamma Bofink visslade och lockade, 
men hon fann ej Viss. Äntligen kom då 
pappa Bofink hem, så mamma kunde 
lämna sina andra små åt honom. Nu 
skulle hon söka och inte ge sig ro, förrän 
hon fann Viss.

Mamman flög fram och åter och liärs 
och tvärs men fann henne icke. Till slut 
beslöt hon sig för att fara hem och se, 
om Viss möjligen kommit hem. När 
mamman väl kommit inom hemmets 
tröskel, såg hon till sin glädje, att lilla 
Viss låg i godan ro i sin bädd och sov.

Mamma tänkte, att Viss skulle få so
va, tills hon själv vaknade. Då skulle 
hon hålla förhör med Viss. Vid fyrati
den vaknade hela bofinksfamiljen.

»Lilla Viss, varför var du olydig i går 
kväll, och skrämde oss så?» sade 
mamma. »Vet mamma, jag var ej alls 
olydig. Jag var ute och lekte, och så 
råkade jag vricka vingen, så att jag ej 
kunde komma någon väg. Då kom det 
en liten tös, som lyfte upp mig. Då blev 
jag ännu räddare. Jag trodde att hon 
skulle sätta mig i bur, så att jag aldrig 
fick se er mer. Men hon tog mig med 
sig hem, och där vred hon min vinge
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På fjällvandring.
För Orsa Skoltidning av folkskollär. Lisa Lorenz.

Jag har alltid en känsla av stark för
väntan inför en fjällvandring. Det är 
festligt bara att plocka fram ryggsäc
ken och de gamla vandringskläderna. 
Allteftersom den ena saken efter den 
andra — kartor, kompass, tjocka ylle
strumpor och matsäckens många delar 
— åker ner i ryggsäcken, rulla synerna 
upp sig: blånande, snögnistrande fjäll
toppar, forsande bäckar med isgrått vat
ten och gröna forshuvud, bruna, oändli
ga fjällhedar, där foten sjunker ljudlöst 
under vandringen och där man -ligger 
vilande och ser molnen segla fram på 
himmelen.

E fter dagar av förberedelser och för
väntningar och efter en tågresa på 36 
timmar stego en dag i början av augusti 
1929 min färdkamrat och jag av tåget i 
Kalixfors en och en halv mil söder om 
Kiruna, Vi hade gjort upp att härifrån 
vandra i Kalixälvens dalgång in mot 
Kebnekaise först till byn Kaalasuspa, 
som ligger just där källsjöarna snörpa 
sig tillsammans och bilda älvfåran. Där 
skulle vi gå ombord på turistförenin
gens motorbåt och följa sjöarna till de
ras västliga ände, där byn Nikkulathi 
ligger. P rån  Nikkulathi hade vi sedan 
endast 2 mils vandring fram till Kebne- 
kaisestugan m itt inne i Sveriges största 
högfjällsmassiv. Vår plan var att däri
från taga oss fram till Lulevattnet i sö
der och följa detta till bebyggda trakter 
igen.

Vandringen till Kaalasluspa
hade »det förste mödes södme» över sig. 
Där var vårt möte med fjällnaturen. Vi 
gingo genom en lågväxt men lummig 
skog av fjällbjörk, där myggen surrade 
i solskenet. Deras blodtörstiga anfall 
mot oss togo vi i vår översvallande 
vandrarglädje som en lustig tu r i deras 
solskensdans. Vi förläto dem. Det 
skulle komma andra dagar, dagar, då 
ingen vandrarglädje i världen skulle för
må oss att se något idylliskt i en mygg
svärms dans i solskenet! Men detta var 
vår första vandringsdag, och vi voro 
oemottagliga för alla obehagligheter.

rä tt igen. När hon sedan fick se, att 
jag kunde flyga, gav hon mig korn, som 
jag fick äta av, tills jag blev mätt. Så 
fick jag flyga hem», sade Viss. »Ja», 
sade mamman, »där ser man ett prov på, 
att det finns en högre vilja, som ej ta r 
sin hand ens från oss, små fåglar». 
Alla de andra tyckte detsamma.

Gunnel Pettersson.

Efter fyra timmars vandring voro v 
framme i Kaalasluspa. Lappfogden 
Pappila, som vi haft följe med ett styc
ke, kokade kaffe och bjöd oss på, medan 
han berättade om de stridigheter, som 
ofta uppstodo mellan lapparna och ny
byggarna och också ibland mellan lap
parna inbördes. Striderna gällde mer
endels renbetena. I Kaalasluspa mötte 
vi också Sunna, lapphövdingen. Han 
kom emot oss och hälsade.

»Jag är Sunna», sade han.
Vi tyckte, det var en nästan för kul

tiverad lapp, som så där föreställde sig 
efter alla konstens regler. Vi sade för
stås våra namn också. Han var inte 
nöjd.

»Jag är Sunna, Sunna, som varit hos 
kungen», sade han då, »Har ni inte läst 
det i tidningen?»

Vi hade ju  inte läst det, men vi blevo 
i alla fall så pass imponerade, att han 
blev nöjd. Pappila berättade sedan, att

VACKRA, VÄRDEFULLA

Hedersgåvor o. Presenter
i alla prislägen.

T H O R B Y  /  O rsa

Uppför Kebnekaises stortopp.

han varit lapparnas sändebud till rege
ringen i någon gränsfråga. Sunna an
sågs därefter bland sina stamfränder 
nästan som ett högre väsen. Plan hade 
ju  sett kungen.

Jag tycker om lapparna. De äro na 
iva. och illistiga på samma gång, ibland 
meddelsamma men för det mesta allvar
samma och outgrundliga. Den lappman, 
som förde båten uppöver sjöarna, hade 
något indianskt över sig. Han var hög
rest, hade skarp profil och brunbränd 
hy, och fullkomligt orörlig satt han vid 
rodret i aktern med blickarna långt bor
ta möt fjällen västerut.

Uppför Kalixsjöama.
På båtresan hade vi sällskap med 

andra turister, som kom från Abisko, sex 
damer och en herre. De voro mycket 
lustiga och glada. Margit oen jag lade 
oss på båtgolvet lutade mot de uppstap
lade ryggsäckarna och konstaterade att 
alla människor vi hittills mött, varit 
mycket trevliga. Vi träffade förresten 
under hela vandringen inte en enda 
missnöjd och sur individ. Det måste va
ra så att fjälluften har förmåga att 
loeka fram det bästa hos människorna 
och blåsa bort allt småaktigt och glädje
löst.

Sällskapets enda manliga resenär var 
holländare. Han både talade och sjöng 
svenska. Medan motorbåten dunkade 
fram över Kaalasjärvi allt närmare 
fjällen i väster sjöng han den ena hym
nen efter den andra till det fosterland, 
som var vårt men inte hans.

Kaalasjärvi är 9 km. lång. Den för- 
bindes med nästa sjö, Holmajärvi, ge
nom de 3 meter höga forsarna vid Puolt- 
sa. Lappen förde båten in i forsen och 
jag glömmer aldrig den färden. Det 
tycktes mig, som stode båten stilla och 
skulle vilket ögonblick som helst rivas 
med tillbaka av den strida strömmen. 
Svindlande hastigt var vattnets färd 
österut mot havet. Vi sutto andlösa, 
när båten stod och guppade på ett fors
huvud utan att komma någonstans. 
Lappen med rodret i handen var för 
mig i den stunden skapelsens krona. Jag 
tittade på honom forskande och oroligt.
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Han sade ingenting men log ett brett 
leende till svar. I  oeli med det var jag 
lugnad och visste, att jag inte skulle 
bli sönderslagen .mot stenarna i Kalix- 
forsarna. Båten orkade inte uppöver 
alla forsarna med hela sin last. Lappen 
satte oss i land och stakade ensam båten 
uppför till lugnare vatten, där han åter 
tog oss ombord. En sjö till och så åter 
en fors, ännu en sjö, ännu en fors. Som 
stora trappsteg skilja forsarna de olika 
Kalixsjöarna från varandra. Den över
sta sjön, Paitasjärvi, är den största, den 
längsta och vidaste och har det grönaste 
vattnet. Ljusgrönt och isigt är Paitas- 
järvis vatten och mörka och höga dess 
stränder.

In i fjällvärldens hjärta . . . .
Under hela den långa båtfärden — 

sjöarnas sammanlagda längd är 4,6 mil 
— hade vi sett, hur fjälltopparna torna
de upp sig i väster, men först ute på 
Paitasjärvi förnummo vi, att vi voro 
komna in i fjällvärldens hjärta. Rätt 
framför oss hade vi Kebnekaisemassi- 
vets många toppar och Ladjodalens bre
da pass som en väldig portgång in till 
ödslighetens rike. Och det var solned
gång efter en varm och klar dag. Det 
betyder i fjällen en rikedom utan like 
av färger. Blått och rosa och violett! 
Allesammans tego vi och stirrade för
häxade in i denna skönhet.

Sent på kvällen efter tio timmars båt
färd nådde vi Mikkulathi, och där skulle 
vi övernatta i turistföreningens stuga. 
Vi badade i Paitas kalla vatten, kokade 
mat och åto ett verkligt skrovmål och 
kröpo upp i britsarna. Vår holländske 
vän sjöng för oss, men ingen behövde 
den kvällen vaggvisor för att somna. 
Jag tror, att själva prinsessan på ärtan 
efter en dag så full av intryck skulle ha 
sovit ovaggad t. o. m. på en bädd av 
idel ärtor.

............. med aftontoalett.
Det var ett muntert sällskap, som 

nästa morgon högg ved och bar in, stä
dade stugan och packade ryggsäckarna 
för fortsatt marsch. En av damerna i 
Abiskosällskapet förvånade oss med att i 
en pappkartong omsorgsfullt packa om 
en middagsklänning av det läckraste 
blommiga siden och ett par små skor med 
sylvassa klackar. Det blev dödstyst un
der proceduren. Vi kände så förtätat 
och tydligt, som om det stått skrivet på 
väggarna med meterhöga bokstäver att 
vi alla tänkte den enkla meningen: 
»Vad ska’ hon ha det där till i fjällen?»

1. st. Barntandborste, p r i m a ........... 0:25
1 tub  Yvydol tandcreme, s tor tub  o : 50 

Kronor 0: 75
Den bästa  ocb billigaste satsen för 

barnens tandvård  säljes i

Hedins Färghandel

Jag beundrade det dödsförakt hon visa
de inför vår förvånade tystnad. Med 
djup tillfredsställelse snörde hon fast 
sin pappkartong utanpå ryggsäcken och 
var färdig att marschera. Jag  såg hen
ne sedan iförd sin stass. Det var på 
Saltoluokta turiststation, och i san
ningens namn måste jag erkänna, att jag 
avundades henne. För då ägde jag inte 
en ren sak att sätta på mej och de, jag 
hade, voro heller inte vidare hela. —

I Paitasjärvi utfaller två stora fjäll
bäckar, Ladjojokk, som har sina källar- 
mar i de silverbandsbäckar, som kasta 
sig utför Kebnekaisetopparnas branter, 
och som sedan rinner genom den under
sköna Ladjovagge och Vistasjokk, som 
kommer från glaciärerna i norra Keb
nekaise. Genom Vistasdalen går en 
vandringsled till Abisko vid Torneträsk 
och om inte Kebnekaise hade utövat en 
alldeles särskild dragningskraft på oss, 
hade vi fallit för frestelsen att ta den 
leden.

Nu följde vi Ladjovagge
— Lapplands vackraste dalgång har den 
blivit kallad. Allt högre tornade fjäll
topparna upp sig, jn  längre in i dalen vi 
kommo. Nu hade vi också lärt oss skilja 
på dem och kunde namnen på de mera 
framträdande. Närmast oss låg till vän
ster Skartäive, till höger Kebnetjokko. 
Bakom denna syntes själva »Kajsa», 
stortoppen. Lättast a tt urskilja var 
Tuolpagorni med sin kratertopp, och 
långt borta stucko Liddopaktes och Sin- 
gitjokkos spetsar npp mot himlen. Ge
nom dalgången svepte en frisk vind bort 
alla myggor och svalkade oss, där vi 
vandrade fram genom skogen av fjäll
björk och skrämde upp den ena kullen 
efter den andra av bruna ripor. E n så
dan underbar dag det var!

De två milen fram till turistförenin
gens stuga tillryggalades utan möda, 
men nog var det skönt att framkomna 
få stå på huvudet i handfaten inne i 
britsrummet. Och tvätta sig! Det var 
en utsökt njutning. Och efter storren
göringen väntade nere i matsalen ett 
dukat bord med lagad mat och två vän
liga värdinnor, som oförtröttat svarade 
på de i ett kör haglande frågorna om 
vägen dit, om höjden på den toppen, 
om utrustning för den och den färden 
o. s. v. E tt litet underverk är en sådan 
turiststation mitt inne i den väglösa 
ödemarken, och en tacksamhetens suck 
når säkert då och då turistföreningen, 
som ordnat detta och därmed möjlig
gjort vandringarna här. Många kom
ma hit för a tt göra intressanta och 
ibland livsfarliga klättringar i massi
vets toppar, många äro på väg till 
Abisko eller till Elvegaard i Norge och 
många gå söderut till Lulevattnet.

Till stationsbefälet bör även lappfa
miljen Sarri, som bor i en kåta strax 
utanför stationen. F a r Sarri och hans 
stora pojkar tjänstgöra som förare och

Toppstugan på Kebnekaise.

bärare i fjällen, de laga pjäxor och 
ryggsäckar, som gått sönder och hjälpa 
f. ö. till med arbetet i det ofta stora och 
alltid svårskötta hushållet.

Uppför Kebnekaise.
Den äldsta av pojkarna Sarri, Enoch 

hette han, skulle följa oss upp på Keb
nekaise stortopp dagen därpå. Det blev 
en önskedag vad vädret beträffade, och 
hela Abiskosällskapet med undantag av 
den. holländske sångfågeln beslöto att 
försöka äntra Sveriges högsta topp. 
Med Enoch i teten begåvo vi oss av, rus
tade med matsäck och ved till kaffeeld 
uppe i toppstugan, broddade stavar och 
ylletröjor i reserv. Stegjärn behövdes 
ej, ty sommaren var detta året mycket 
snörik i fjällen. »Kajsa» hade därför 
isnö och ej is på hjässan. Vi gingo över 
fjällheden, lämnade mycket snart de sis
ta  björkarna bakom oss och kommo in 
i Singivagges dalgång begränsad av 
Singitjokko och det imponerande, vul
kanlika Tuolpagorni. E fter ett par tim
mars vandring äro vi inne i den s. k. 
Kebnekitteln, där ingen växtlighet me
ra finnes. Vi trampa i lösa stenar och 
tunga stenblock och vada den ena jökel
häcken efter den andra. Rätt framför 
oss ligger Rullevares bergkoloss, och 
uppför och nedför den skola vi, innan 
vi kunna börja klättringen uppför stor
toppen. Den bekvämaste vägen går 
över Rullevare, men den är mycket trö tt
sam, då man två gånger måste vinna 
Rullevares höjd. Någon svårighet är 
det under normala väderleksförhå lan
den inte för en stark människa att be
stiga Kebnekaise. Men grova skor skall 
taan ha, och varma kläder måste man 
medföra i reserv, ty  såväl på Rullevare- 
toppen som. uppe på stortoppen blåser 
det friska vindar.

Enoch blir »suk»-
Vi började uppstigningen på Rulle

vare i ett stort och brant snöfält. Det 
var en fröjd att pulsa i det efter alla 
de lösa stenarna. Men tungt gick det 
och långsamt. Abiskosällskapet tröttna
de och vände. Enoch tyckte, att det var 
fullkomligt onödigt av oss att gå vidare 
också, och därför beslöt han sig för att 
få ont i magen. Lapparna äro många 
gånger lata.

»Jag kan inte följa er», sa’ Enoch. 
»Jag är så suk, så suk».

(Forts, i nästa n:r.)
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Det stora
Tidigt en januarim orgon 1932 befinna sig 

R. och undertecknad  på  F in n tjä rn s is. D et 
ä r  en h isto risk  händelse. Den stora  gädd- 
m assakern p å  Orsasjön skall näm ligen äga 
rum på  denna nu  gryende dag.

A llt ä r väl fö rberett och till synes fu llt i 
ordning. De gädd-ödeläggande angeldonen 
med sina röda korkar och förskräckliga k ro 
kar vila i m argarin lador på  sparkstö ttingar- 
na. M örten h a r b liv it rekvirerad , ankom
m it och befunnits vara pigg, som m ört skall 
vara. Don ä r nu sum pad s trax  nedanför 
i älven. P rov ian t finns i resp. ryggsäckar 
— ifall det nu  blir tid  a t t  ä ta  — och kaf
fepannan hänger på en kälkstake, D en t r a 
ditionella- k a tte n  har sp rung it över vägen 
och ” käringen” h a r m ötts. M änsklig t a t t  
döma, ä r  det synd om gäddorna i Orsasjön 
i dag, särsk ilt de stora. V äd re t ä r  b li tt  
och för övrig t läm pligt, r ik tig t gäddväder.

M en det befinnes dock, att- e t t  m isstag 
blivit begånget. D et är h a lt på isen och 
R . h a r fö rbisett behovet-av  sparksko. H an  
är därför h e lt bunden vid sparkstö ttingen. 
Skiljer han sig från  denna ä r  han  to ta lt  
hjälplös, en krym pling. B land historiens 
gesta lter påm inner han då m est om Iv a r 
Benlös. H an  d isku terar på  allvar möjlig
heten  a t t  erhålla invaliditetsunderst-öd från  
allm änna folkpensioneringen.

Men d e t bär i väg till bragdernas fä lt, på 
något s ä tt  även för R . Nöden ä r ju  upp
finningsrik. N ågra  ödesbestäm da m örtar 
fly ttas u r sum pen till vår speciella d :o. 
(Den käre läsaren  bör dock icke tro , a t t  
vi d rag it med oss åbäket på bilden.)

-Snart ä r m an på  o rt och ställe över e tt  
bra  gädd-grund. N u gäller det a t t  hugga 
i. E ller rä t ta re  hugga is. R . hugger, så 
flisorna, ryker. U ndertecknad går e fter och 
p a llra r fas t donen, sä tte r  på  m ört och in
bjuder till gädd-kalas. H ålen  bör vara  sto
ra , för ingen vet — — —. H u r svenska 
stå le t b i te r ! Inspek tö r och sko lsty re lse! 
Den nya isbillen går i b ita r  vid tred je  hå
let! Det- svenska s tå le t var för h å rt. J a , 
ja, desto större tu r  med gäddorna.

K rigsråd  hålles, och undertecknad  får fa
ra  tillbaka till vännen K arlsson och låna 
hans isbill. U ndertecknad få r reda på  a t t  
den, isbillen näm ligen, befinner sig u te  på 
isen cirka 100 m. från  v å rt fiskeläge. 
E cklesiastikdepartem ent och skolöversty- 
le ls e ! !! M en nu skall det väl bli rik tig  
sv in tur med gäddorna.

S n a rt s tå  em ellertid 20 st. angeldon 
uppställda i en halvcirkel vid kan ten  av 
g randet. D et ä r  nu b ara  a t t  vänta, Spän
ningen är oerhörd. Solens första  s trå la r 
sk ju ta  upp över Gesundaberget-s topp. N u! 
Nu händer det! E n  kork  på  vänstra- fly
geln springer upp och svajar. D et är nu 
in te  a t t  stå  stilla  och v inka tillbaka, u tan

L Ä R  K Ä N N A  D IT T  L A N D !
ESiv modlem i Svenska Turistf&reningen!

Ombud i O rsa : Kontorsskrivare-n Sven 
Bengtzon. Tel. oo.

gäddfisket på

bilden). De sista  10 stegen ta s  smygande. 
F ö rs ik tig t tag  i reven — jo, gäddan går. 
En knyck — en snabb halning, och n :r 1 
sp ra ttla r  på isen. D et ä r  tydligen en ung 
gädda, in te  den stora, som kom m er senare.

Å terigen spänd väntan . D et ä r  under den 
tid iga m orgonstunden gäddan ä r i tagen. 
Solens hela skiva h a r  höjt sig ovan Gesun- 
dabergets topp. Nu, en fällning på cen
te rn ! R . rusar, d. v. s. med hjälp av spark
stö tting  och isbill. E t t  ryck, e t t  t ju t ,  och 
num m er 2 ligger på isen. D en tycks vara  
tv illingbror eller -syster med n : r  1. Ja , 
ja, de sto ra  kom m a senare på dagen.

Ny m ört p å ! Den bör dängas i isen e tt 
tag , innan den påt-rädes den förskräckliga 
kroken. V än tan  igen. Ingen  fällning. E n 
k v a rt går, en halvtim m e, en hel timm e.

Spröten med bågarna  st-å i vaeker båge, 
påm innande om red :s rygg, n ä r inspektö
ren hem söker hans skola, D et h a r  börjat 
blåsa. D et känns kallt. In g a  k läder hjälpa 
mot isöknens vindilar. K affepannan kokar 
och tu llas ideligen. D et ger lite t invärtes 
värme.

K l. 11 å te r en fällning. U ndertecknad 
flyger. K ors, vad -det s t r e ta r ! Är det gam- 
m el-gäddan? E n  lång gäddkäft visar sig 
i vaken. D en vinkar till, en k rok  och en 
trasig  mört- singlas var för sig up p  p å  isen. 
U ndertecknad sänder en lång, vemodsmät- 
tad  blick ner i hå le t. D en gick, gäddan 
nämligen. Den vägde 4,5 kg.

Å terigen en död period. Dfet hela bör
ja r påm inna om en kyrkogård . Solen når 
sin middagshöjd. K l. 1 får m an besök. D et 
iii- en angelfiskare från  närm aste  fiskeläge. 
H a r få t t  en gädda på 2,5 kg. Dfen duger!

Orsasjön.
H an få r syn på våra- gäddor och börjar 
sk ra tta . Vid dubbla mördande blickar från  
R. och undertecknad s tan n ar han  m itt i e tt 
” h a” , vänder sparkstö ttingen  och synes 
sn a r t som en liten prick u te  på laiken. 
Idyllen av kyrkogård  ä r  å terstä lld . En 
snöstorm  från  M ora-hållet sveper in oss i 
s i tt töcken. U ndertecknad s itte r  på spark- 
stö ttingen  och vän tar, vän tar. In te t  är 
som väntans tider. Försjunker i dröm merier. 
Ser e t t  palats, liknande kungi. s lo tte t. D et 
är det nyrestau rerade  skolhuset i Hansjö. 
U ndert :s själ vandrar med förnöjelse ge
nom de m ånga fina, eentraluppvärmda- sa
larna, D är finnes modern vattenledning 
med rör och au tom atiska k ranar. H ör! Vad 
ä r  d e t som skram lar u te  på vägen? Jo , det 
ä r H ansjö sko lvatten tunna, som förspänd 
med en eldig springare susar i väg till nå
got skolmuseum. D en h a r fyllt s i tt  värv. 
Nej, men t i t t a !  E t t  rödm ålat staket- om
kring  skolgården med spjälor och icke te le
fo n trådar mellan sto lparna! L ika fin t som 
hos N ordland i Slätt-berg. . . .

Men vad nu! H jä r ta t  far upp i hals
gropen. E n gesta lt kom m er farande över 
arenan. V a tten  sp ru ta r efter skepnaden i 
tv å  s trå la r . Är d e t en g ast?  A ha, det är 
R ,, som fa r till en svajande kork. Spark- 
stö ttingen  h a r g e tt sig iväg för en vindil, 
men nu flyger R . till m ålet endast med 
hjälp av isbillen, som han p lacera t mellan 
baksträvorna. A llting går. G äddan n :r 3 
är avverkad. Den är fin, väger d ryg t 1 kg.

D et kvällas över åsarna. Isöknen korsas 
av spar-kstöttingsm edar. D et är angel- och 
pim pelfiskare, som söka sig hem till fam il
jen med gäddor och aborrar. N u skall väl 
sillpriset sjunka avsevärt, in te  b lo tt i H an 
sjö konsum u tan  jäm väl i -hela socknen.

Alen v i  m åste ha  den 4 :d e  gäddan. Vi 
kan ju  in te  dela tre . D en komm er i sista  
m om anget. Den ä r kanske den m insta  gäd
da, som fångats i Orsasjön. P å  angeldon.

D ärpå äro även vi sn a r t hemma i det lug
na  tjä lle t. V åra  lagvigda konsta te ra  snart, 
.a t t  vi in te  g å tt och d rän k t oss. Gäddorna 
i Orsasjön gå nu en lugnare fram tid  till 
mötes. En av (je två.

P e r m a n e n t
o n d u l e r a

Eder hos

A n n a  E ric so n s
Dam frisering. Tel. 208.

S De som, annonsera i Orsa Skol
tidning gynna stipendiefonden för

B Orsa skolbarn.
Gynna då också annonsörerna l
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Trenc-Coat, Vindtygsrockar, Lum- 
berjackor, Strumpor, Skolmössor, 
Skidmössor, Sportstrumpor, Rygg
säckar, Slöjdtyger, Klädningstyger, 

Underkläder, Kappor, Kostymer 
m. m.

V älso rtera t lager till lägsta, dagspriser.

Aitg. Larsson, - Te/. 21

ORSA SKOLTIDNING
utgives av Orsa. Lärarförening.

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

Expedition: Joh. Boström. Postgiro 
n :o 73985.

Ännonsebef: Daisy Holton.
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 p r 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 nummer utkommer i slutet av 
maj. Bidrag höra vara inne senast 
den 10 maj.

Detta nummer presslades den 14 mars.

I n ä s ta  n u m m e r
av Orsa Skoltidning, vilket utkom m er i 

s lu te t av maj, kommer a t t  införas något 
väldigt p a m p ig t: en k a rta  över O rsa, gjord 
speciellt för skoltidningen. D en b lir före
m ål för p ristävling , varvid d e t gäller a t t  
nam nge de å k a rtan  u tm ä rk ta  p latserna. 
Den är nämligen en ” b lin d k arta” med num 
m er för resp. byar etc. P ristäv lingen  kom 
m er a t t  gälla dels individuella pris, dels 
lagpris mellan klasserna.

Så a t t  det ä r b äs t a t t  läsa p å  O rsa !

B R E V L Å D A .
F örra  num ret slutsåldes på k o rt tid . D et 

dröjde inte m er än  4 dagar, så voro de 1,000 
ex-, slu t hos tidningens exp. D e tta  h a r  för
le tt  red. a t t  denna gång lå ta  trycka  Orsa 
Skoltidning i en upplaga av 1,400 ex. — 
med förhoppningen a t t  även denna upplaga, 
ska vara  för l i te n !

S ko lg lim ta rÄ Ä
I.

I  stället för att samla stoff till och u t
arbeta en föga intressant historik över 
skolväsendet i Orsa från dess egentliga 
början till våra dagar — för att nu ej 
nämna en historia därom, som antagli
gen än mindre skulle intressera flertalet 
av Skoltidningens läsare — har signatu
ren ur egna och andras minnen »fram
kallat» efterföljande glimtar, vilka jag 
hoppas skola genomplöjas utan tanke på 
belöning för läsningen, hälst som den 
värpande tuppen i A B C-boken ju  för 
länge sen avdankats.

Knalt med veden. Ända till 70-talet 
saknades ordnad vedleverans till små
skolorna. Skolkripper själva måste dag
ligen medföra var sina två vedträn. En 
dag kom cn pojke med bara ett trä. På 
anmärkning av läraren svaras: »Munna 
sagt att du bellur ta nögo traij mi di, 
du sjöv um du i frusin».

Diskret. P rån  Åberga 1876. Skol
mästaren vid uppropet: Varför borta i 
går, Erik? — Gossen tiger och ser för
lägen ut. E fter vänlig vink inkommen 
i kammaren: Palla va druckin. — Kun
de du inte kommit ändå? — Nej, mun
na ö va druckin.

Sela, Vid utläggning av en psalm 
Davids. Nå, vad innebär alltså ordet 
sela? — Sela på och sela av seldonet.

Högst. Prån Näckådalen. Under en 
lektion i 4:e budet om »våra föräldrar 
och herrar». — Vem tror du är högst 
av de två, kungen eller prästen? — »E 
fur prestun», svarar Lasse tvärsäkert, 
ty  han har flera gånger sett pastor Abe- 
nius komma ridande på högbenta Blac
ken till husförhör där i finnmarken.

Alla ljuga, —  Nå, minns du nu, Lasse, 
vad halleluja betyder? — E betidur att 
öllur ljoga».

Nödtorftig spis. Lobergs Mas (Mats) 
som i början av 1850-talet höll skola i 
Näckådalen, kom en dag till skolans 
granngård och bad om lite maldermjöl 
■— sammanmalet av otröskade kornax — 
»så jag får koka mej en gröt», tilläde 
han bevekande.

Synd om Orekarlar! En skolpojke, 
som hade en bråkig styvfar från grann
socknen Ore, skulle uppläsa bibelsprå
ket: bolare och horkarlar skall Gud 
döma. Han läste helt andäktigt: bo
lare och orekarlar etc.

Potimor. Vem menar du, gosse? — Po- 
tifars hustru!

Hon hittade ej. Varför återkom inte 
den sist utsläppta duvan till arken mån-

|  Axel Hambraeus |
1 ”FRYK SÅSLÅT” |
2  kan erhållas i särtryck  på  g o tt pap-
S  per till det kollosalt billiga p rise t av 5  
2  10 öre p r  ex. L åten  rekv. antingen g? 
5? genom resp. lä rare  eller också, d irek t 8  
2  hos folkskollär. Joh. Boström , Orsa. g  
g  Även behållningen på  denna försälj- S  
S  ning går till S tipendiefonden. 2
5  Fryksåslå ten är så vacker, a t t  den ä r g  
2  fö rtjän t av den s tö rs ta  spridning. 2

K ÖP D EN ! SJU N G  D EN ! g

Sunda vanor.
” M an m åste börja i t id ” 

(Professor Thunberg.)

Skall r ik tig t o rden tlig t m an något sig lära, 
så m åste m an börja i tid  — eller h u r?
Så även med vanorna sunda. De k ära  
behov för oss bli, ja , vår an d ra  n a tu r , 
om grundade redan i knoppningens dagar. 
A tt svåra de äro, m an aldrig  då k lagar.

De gå av sig själva, oss nöje bereda, 
till dygder de växa, de b liva v å rt liv, 
m ot vådornas m ånfald de säk rast oss freda 
och främ ja v å r t väl med en k ra f t intensiv. 
E n hälsosam vana! H u r  säll den som lagar 
a t t  sådan blir övad i ungdom ens dagar!

Är sedlighet, varsam het, m åtta , de flesta 
av dygderna an n a t än  vanor m ånntro  ?
Med gyllene länkar de ljuv lig t oss fästa, 
besöka oss ej u ta n  kvar hos oss bo. 
B eständiga skyddsänglar bli de för alla, 
som a k ta  sig fö r a t t  i ovanor falla.

M an vanor v isst ej by ter om såsom kläder, 
då hela v å r t jag  ju  av vanor består.
Den väg m an vid handringens början be

träd e r,
densam m a m an helst under livstiden går.
Ja , stegen de första  på  levnadens bana. 
bestäm m a dess rik tn ing . Så s ta rk  ä r  vår

vana.

H a r telningen vårdslöst sig krokig få t t  växa, 
så in te  kan  flerårig  stam  göras rak.
M å sanning så enkel bli hälsosam läxa 
föräldrar som b a rn ! S å ännu en s a k : 
å t  barnen ej gives för åren, som stunda, 
en sk a tt m era dy rbar än  vanorna sunda.

Per, Wikner.

ne? — »Hon hittade fä ll’ inte tä baks».
Leva singularis. En Stackmorakulla 

hade bevistat en aftonskola och fått en 
hum om några grammatikaliska termer.
Så avfärdade hon en friare med beske
det: Nej, tack, jag ska leva singularis, 
ja g !

Om Red. vill och grejorna håller, fort- 
sättes serien hotar

Allas er tillgivna Annatitta.

O r s a  =====—-  
B e k l ä d  n a  d s  a f f ä r
Rt. 281. Rekommenderas

Billigaste priser på platsen.

Veterinärbesiktigat

Fläsk och Kött Å b e r g s
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H a n n a  M å n s s o n  &  C:o
MODE- och TAPISSERIAFFÄR

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

F ä rs k  o. G od F IS K
ätes med smak även av bar
nen! Köpes fördelaktigt i

Orsa Fisk- och Viltaffär
Telefon 180.

S L I T S T A R K A

Skol-Skodon
fördelaktigast i

SEGERS SROAEEÅR
Tel. Orsa 232.

Nyinkommen s to r so rte ring
av Påskkort och Telegram, Påskbord- 

löpare och Ser viett er, Påskliljor, 
Påskkycklingar m. m.

O rsa Tobaks- & P appershandel

Järnvägshotellet i Orsa
R E K O M M E N D E R A S .  

Rikst. 17 och 115.

BESÖK
OSSIAN L. MOR7EUS

välrenommerade
Rak- & Frisérsalong

Skattungbyns 
Kalkbruk

B r a n d ts  Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

M eddelar alla vanliga badform er sam t 
elektr. karbad och elek tr. ljusbad, in

packningar saltingnidningar, m assage 
m. m. K värts lam pa finnes.

Helinackorderingar till moderata wrisw.

’G 0TT K A F F E  
-L7cLö 11& C11 FÄ RSK T BRÖD 
GODA B A K ELSER  - K O N FEK T  m. m.

BERGLUNDS KONDITORI
R ikstelefon 66

LÅT REPARERA SKODONEN HOS

E. NO RLJNG
O m sorgsfullt arbete. M oderata priser.

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

Damkappor, Slipover, Koftor, 
Charmeuseklädningar.

Stor sortering till humana priser.
EMMA OLSSON

Tel. 125. ORSA. Tel. 125.

ALLTID
GODA KAFFEBLANDNINGAR 

till billigaste priser hos

Wikt. Blomberg, Hansjö.
Tel. 41.

L U R A D
blir Ni ej på baket om Ni använder

Saltsjökvarns Kejsarkronan
P R Ö V A  D E T !

BENGTSSONS, ORSA.

Fotografiateljé 
GUNVOR AHLBERG 
Öppen : V ardagar 10—6 ; H elgdagar 1—3 

Porträttfotografering. Framkallning 
och kopiering av amatörarbeten.

D R I C K
och

N  J U 1

G E V A L IA -
B L A N D N IN G
E T T  H Ä R L I G T  K A F F E

Skolbarnens
Ekipering

ombesörjes billigast — bäst iH anssons
M an u fak tu r a f f ä r

Birger Olssons Järnhandel
Tel. N am nanrop.

CAM PING - F IS K E  - SPORTARTIKLAR.
C resent- H erm es- W  iklunds- Velocipeder.
H USK VA RN A  M A LSKJIJTNIN G SGEVÄ R

F ö r  h å r e t s  v å rd
an lita ,

Göta L ilja s  Damfrisering
Tel. 67 Tel. 67

BilligtBra M atvaror
Specerier
M anufaktur

allt jämt liksom hittills hos

PER WIKNER
Diversehandel i Idolen från 1880

Vid utflykter och promenader besök 
LINDÄNGETS PENSIONAT 

där gott kaffe serveras.

Orsa Varuhus'
SPORTARTIKLAR, 
RYGGSÄCKAR, sto r sortering.
SPORTALUM INIUM .

F ö rs ä k ra
till fulla värdet 

hos M B

And. Berger
Mässbacken. 

Rt 4 b.

Kallholsfors Snickeiifahrik
M ÄSSBACKEN

Byggnadssnickerier- Möbler-Inredningar
m , m .

I. A. BR O BER G S Gharkuteriaffärer
Rekommenderas vid behov av Kött, 
Fläsk, Smör, Ägg, Ost och Charku- 

terivaror till de lägsta priser. 
Telefon 48. Filialen ankn.

KOPPARBERGS 
LÄNS sparbank

S k o lb a rn  i O rsa!
Sparsamhet är en dygd.

Lägg därför E d ra  sparslan- 
ta r  i skolans sparbössa och 
gör dem rän tebärande. —

KOPPARBERGS LÄRS SPARBAHK.
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Vandringsleder i Orsatrakten.
(Forts., från  sid. 6.)

Fyriberg. Stigen Fyriberg—Näckåda- 
len är liksom Källsjö-stigen en avdan- 
kad gengångare från tiden före stora 
finnmarksvägens tillkomst. En blick på 
kartan visar, hur snålt man hushållat 
/med stegen.

Det bär uppför med detsamma På 
Överbergets topp tar man igen den för
lorade pusten och titta r på — en liten 
utsikt. Fortsättningen är rena lust- 
vandringen, ända tills man omsider stö
ter på Kallbolsberget. Här är stigen 
så fint utskuren i bergsidan, att man
nästan beklagar, att den nu ska , ----
ligga där till just ingen nytta, j 
Kallbol måtte ha varit ett förlovat, 
iand för kreaturen. Nästan hela 
bergkupan är täckt med mjukt, 
frodigt gräs. När vi komma ti 1 j 
källan i vallens bortre del, kunna 
vi inte stå emot, längre. Kocken tar 
order om kaffekokning. Vi andra 
sjunka till vila i den dunmjuka 
paulunen.

Frampå aftonsidan öppnar sig 
Näekåns dalgång. Den första an
blicken av Näckådalens by är fest
lig. Det är, som om den samlade 
all sol just på sig, där den ligger 
oeh slumrar i berget. Strax tore 
Näckån passera vi näckådali.ngar- - 
nas kvarn och såg. Båda äro värda ett 
närmare studium. I  Näekådalen trivs 
vi bra med både folk oeh utsikt. Före 
sängdags orka vi kanske gör a. en tur 
uppför de stupande åkrarna oeh upp på 
klacken. Det lönar sig.

Nästa morgon vakna vi till en klang- 
oeh jubeldag. Vi göra klokt i att begä
ra så ingående väganvisningar som möj
ligt. Annars kunna vi få vårt lystmäte 
av klättring och litet fil!. Skogen har 
knappt slagit igen om oss, då vi plöts
ligt befinna oss i ett stycke natur, till
yxat efter jättemått. Stigen stupar. 
Till höger tornar sig en till synes lod
rät bergvägg. Mekan stammarna, skym- 
ta kala finnmarksberg. Nedanför bac
ken stöta vi på en gammal vall, oeh här 
börja stigfinnarbekymren. Men vi föl
ja våra instruktioner, vada Näckån utan 
större besvär oeh finna stigen, som skall 
hjälpa oss att kringgå svårigheterna. 
E fter en halvtimmes marsch nå vi 
Gravvasslan. Vi ställa in grejorna i ko
jan och följa vasslan uppåt till Nåjs- 
tjärn, som säkerligen vinner vårt gillan
de i så hög grad, att vi företa en tur 
runt omkring. Vid nordänden kommer 
en liten häck nojsande i små nätta for
sar och fall. Den är för söt (läspat s !). 
Man saknar bara ett inslag i tavlan: 
ett älskligt herdepar i rokokokostym, 
hämtat direkt ur 1700-talets svärmiska 
societet.

Börja vi bli sentimentala? Då åter
vända vi till kojan. På andra sidan 
vasslan leta vi reda på stigens fortsätt
ning. Mustigt uppför. När motlutan 
avtar och skogen övergår till öppen vidd,

ger allting vid handen att högsta top
pen är a tt söka i massivet till vänster. 
Men vi släppa inte stigen. Före topp
sensationerna ha vi ett viktigt besök att 
avlägga. Stigen leder rakt mot en lund 
av resliga granar. I  deras skygd väller 
en källa med lugn kraft ur berget. Om 
vi inte vore så förtvivlat civiliserade, 
skulle vi förvisso kalla den helig och off
ra en silverslant till dess gudom.

Nu är turen kommen till toppen. På 
backarna bara ! Innan vi veta ordet av, 
ha vi triangelmärket alldeles inpå oss. 
Vi stå på finnmarkens tak och Sveriges 
sydostligaste fjäll. (Superlativ måste

Nässjön, Älvdalen.

det vara). D jupt, djupt nere i öster 
lyser Näckåns silver. I väster domine
rar Bösjön. Och runt om löpa bergen i 
våg bakom våg. Våra ögon bedra oss. 
Berg som i själva verket äro högre, 
tyckas ligga för våra fotter. T itta på 
Näcksjövarden t. ex. Det var så sant. 
Därbortom i Dyverdalen vanka björ
narna, sägs det. De lämna gammelfar 
Dahlin i Näekådalen ingen ro. Han gil
lar inte riktigt fridlysningen. (Vi ha na
turligtvis hört honom berätta om gång
na tiders mindre fridsamma bamsar).

Vi bli sittande häruppe på den mjuka 
fjällmattan, så länge draget tillåter. 
Före avfärden lägga vi var sin sten i 
toppröset. Annan besökandebok finns 
inte. Nedför gå benen av sig själva ge
nom den frasande, knähöga ljungen, 
som täcker större delen av berget. Rikt
punkt är Bösjön.

Vid Böåns utlopp ur sjön finna vi en 
koja, som vi gott kunna bo i. Annars 
finns det herrskapsrum på vallen på 
andra sidan ån för den, som har nyckel. 
Utmärkt tillfälle till vatten-, sol- och 
myggbad vid udden i norr.

I arla morgonstund med prutmån 
marscherar truppen mot Stupet. Ha vi 
svårt att hitta stigen, så hjälper oss 
Rågeltjärn till rätta. H är är lätt att 
vandra. Stigen är skön för fotsulorna 
och markerna för ögat. Vi ta en sång.

E fter en timmes vandring höra vi 
forskarlens bastoner i Stupet. Inled
ningsvis avprova vi den stenskodda bad
bassängen ovanför fallet. Därefter ta

vi Stupets frustande svarta avgrund i 
betraktande oeh konstatera, att det inte 
just står tillbaka för någon av de mån
ga vattenkonsterna i vår landsända.

Knyckla ihop ett stort ark papper 
och sätt ett par myror att promenera i 
vecken. Papperet representerar den 
terräng, som ligger tillreds för oss, när 
vi nu fortsätta nedåt Våmån. Myrorna, 
det är vi. Här har ån annat material 
att gräva i än ovanför fallet. Det fram
går av niporna. Så småningom lugnar 
sig terrängen. Men på andra sidan ån 
stå lurviga bergjättar och bliga miss
tänksamt på de små krypen.

På en ny och fin spång övergå 
vi Våmån och stå vid foten av 
Hykjeberg. En liten backe till! 
Hejsan! Stigen försvinner. Solen 
gassar. Det glada modet sviktar. 
Kanske humöret också. Vad vet 
jag? Det var en gång ett nyförlo- 
vat par, som satte sig på var sin

1 sten här i backen, tittade under 
hmg oeh så när slog upp. Nå, krö- 
oet var nära, så det ordnade sig.

I
 Backens krön är inte bergets. Vi 
ha hamnat i en sadel i ryggen. 
Vänster om och mera uppför. Vi 
börja smått undra, om vi kommit 
på fel berg. Men plötsligt göra vi 
halt, oåterkalleligen. Detta är fres
telsens bergstupa. Det kan inte 
hjälpas. Mycket av det vi tidigare 

sett, förbleknar inför detta mäktiga 
panorama: sjön och bygden långt bort, 

berg och dal, ringlande åar, skogsvid
dernas jämna matta långt nere i djupet 
och snett till höger på skenbart ett sten
kasts håll Nässjöns långa vatten.

Varsamt klänga vi åt höger mellan 
takar, som inte alls ha anlag för svindel, 
oeh nå till slut säkrare mark. Och när 
det blivit afton, stå vi och be så vackert 
om husrum i Hykje fäbodar.

Följande förmiddag sitta vi i en båt, 
som för oss över Nässjön. På behagliga 
älvdalsvägar tåga vi ned till kyrkbyn 
;och stuva in oss på tåget för vidare be
fordran till släkt, och vänner i Orsa.

F ö rs ä k ra  i
FOLKET

■ SA M A RBETE
Ombud: A. Byrén, Torrvål

Erik Talu, Kallholsfors.

Två torsdagar
i veckan

Ä r te r  25 öre kg.

Kooperativa Föreningen 
Ovan Siljan

Orsa Kallholn
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