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Då Låvn-orn fikk 

sjå ur stabbön 
dånsöd.

j  j  j  j

a v  eg

Fär-i-värden, dö int-ä wa sö mitsi åv 
issöm. inmodug tillstélningömå fär dém- 
då ungömå tä wå-mi o, läsi e nu-fär- 
tid ’n, men dar dem likwel de-sajdör fo 
nug-sö bittålå iar tä fo-a litä roli, add, 
kån ån saija, indjön roligöra eld ed ån 
djard-si sjöv. Ja, do dugd bö dem. sö 
gåmb-löra-wa söwel-sö krippär wå-mi ö 
läka. ö a. roli.

Jå nordäst-i-bim bruköd-wi ik ö 
Katrå-oro ö Lå.v-orn fro em-ora, ö Ånnä- 
kulla. ö Järk-liss’l fro Ånsbilar, ö Kiir- 
ste-tittör-Mårgita ö Biirta, sö wa biling- 
kullör, ö se Dånildar Pä. ö Lassa fro 
östi-éndåm, såmblas börti Katrån-tittör, 
dar liss’l-Kisti jegd-émå, fär tä läka. ö a 
roli um wittörkwélda, dö wi addöm 
gart-fro-wöss lékksor ini avösbotsiön ö 
kåtsjeöm. W i djingöm öllör i skolåm 
sö-när-sö liss’l-Kisti ö Järk-liss’l.

Stuga wa stur ö romlin; ö ä bäsäd ö 
stjenöd sö war mö fro twörrwidå-bras’n 
fråmi-i gravön.

W i kundöm mikkla roliga leka; för 
démdå sö gåmblöra-wa bruköd lär 
demdå ingör, ö sö undå-för-undå.

Ja-.gu, wen e wa roli, öur wi gludrö- 
döm ö skrattödöm läsi dö ,wi läktöm: 
»tikka-tikka-måsi», eld »ukön ståmpör% 
Kalas-Åndös», eld »wen djer Tjekk 
i-da?», eld »sjå sju stjånnör upp-gåj- 
nöm jenå kasungsärm», ö mitsi éllör.

Men nu tenkt-i tä saj-åv ur-ä wa jen 
göng, dö wi läktöm: »stabbön dånsör1». 
Jo, dö wi läktöm de, skuld-do jen åv- 
wöss wå-mi, sö int add weri-mifär, ö 
sö int wist ur-ä djikk-til; issån-jå gönd- 
jön war ed Låv-orn.

Stabbån, sö stod ati rån, jen slajk 
fån.s-ä ini wer’n stugö ati dendå tid ’n, 
kuldröd-wi fråm-o gov. Twer åv-wöss, 
démdå gåmblöstor skuld-ä wa, ö' ed wa 
dö ik ö Pä, skuldöm wa-innä ö- läsi wi 
sadöm '»akt stabbån». Öllör ödror fing 
gö aijti-föstäv, men dem skuld ev- 
éttör atta ö ettor innä, ö kullor, sö add 
traso; fing-för ev-ettör dem eld nön 
wött. Låv-oröms bussettö, sö wa lödin 
ö swart, lad-wi nistö uppo stabbån, men 
föst sullödöm-wi nå undör böttnöm o 
jen sturön, sotugön misögritö;; sö o 
wart alldelös full mi sot, men swart 
war-o får sö é märktösfnt sö mitsi.

Nu sléft-wi in ela dendå wéntönd 
»gludör-sköttsön», Wgr-ö-jen fikk ta 
sett plagg, ö sist to Låv-om såjnå éttö.

Öllör stéld-wi-wöss i jen ring iring 
stabbån, tom ettor ö atta eld ed wi 
addöm wérn, ö birdöm-o gnukå-wöss ö 
sull-wöss i-ögömå mi dem öllt nös’ndör- 
nöd wi wörködöm, ö summör skräktä: 
»,Stabbön dånsör, stabbön dånsör». Men 
stabbön wild-’nt biro dånsa ass’nt. Do 

(Forts, å sid. 5.)
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D et  g n is s la r  i  d e n  k ä r a  g a m la  g r in d e n ,  

som  öpp n a d es a v  g la d a  su n n a n vin d en  

en  gång i våras under lärkfan far.

F ö r  h ö s t e n s  k y l i g a  o c k  h å r d a  

h ä n d er  den  sk ä lv a n d e  i  lå s  s ig  

vänder och suckar tungt om tid, som var . . .

M en sucken dör för stolta höstorkaner, 

ock solen sm eker klara astrakaner, 

ock björkar kinda kedjor utav gull.

I  klarklå rymd, högt över skogen,

sjungs i triumf av vildgässplogen

en hymn om korn, som strös i mull . . .

Fritjof Widgren
Vinjett: Axel Rosén

HÖST
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Några av lärarkrafterna i Stackmora: fr. v. Maklins Erik Ersson, Uljons Per Ersson, (Bleckman), Kerstin Dahl
berg (fru Sundström), Lind Anna Ersdotter (fru Elvner), Aug. Andrén, Helga Andersson, Hulda Leander, Edv.

Johansson, Erik Pettersson.

Till lärare i byskolorna utsagos till en 
början bara män. Först på 1880-talet 
komma kvinnorna och ha nu efter 50 år 
helt tagit herraväldet på småskolans om
råde. Till lärare utsågs välfrejdade, 
begåvade, läskunniga män. Någon ut
bildningskurs behövde de egentligen 
inte genomgå utan endast mottaga 
några välmenta, goda. råd av prästen 
eller senare av sockenskolläraren. Sä 
småningom fick byskolläraren gå genom 
en veckas kurs för inspektören. Den för 
några år sedan avlidne läraren Britte 
var den förste, som på det sättet fick 
lärarkompetens, av inspektören. Då 
Orsa fått examinerade folkskollärare, 
först Grape och sedan E. Ericsson, höl- 
lo dessa, utbildningskurser för blivande 
byskolmästare och lärarinnor. I skol- 
katedern fingo väl sedan lärarna utex- 
perimentera de bästa metoderna. Pri
mitivt materiel stod naturligtvis också 
till förfogande. Läs- och räknetabeller 
hängdes upp på väggarna, och i sandlå
dan fick man börja skriva. Så småning
om tillkom griffeltavlor och grifflar.

Inlärandet av bokstäver och siffror 
gick vanligtvis till så, att läraren visade 
på tabellerna de olika tecknen och utta
lade ljuden, som barnen fingo efter
säga. Efterhand sammanfördes bokstä
verna till ord, satser och meningar. 
Räkningen var från början endast hu
vudräkning. Någon abc-bok användes 
inte allmänt. Enstaka ex., om det nu 
varit endast för läraren, tyckes dock ha 
funnits. I »skolmästergården» i Staek
mora, förvaras ännu i dag ett exemplar 
av en abc-bok, tryckt 1792. Det är nu
varande husbonden där, Michols Hans, 
som samlat det historiska materialet 
från skolans värld däruppe. Det kan 
ju vara av intresse att få en liten in
blick i en. abc-bok av så gammalt datum. 
Boken har träpärmar. Första sidan

Erik Andersson
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar AUKTIONER, BOUPPTECK

NINGAR och ARVSKIFTEN.
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. Tel. 40.

upptar alfabetet i tre olika stilarter. 
Längst ned är alfabetet uppdelat i 
.självljud och medljud. Ett enda ord 
läses på sidan, och det är »Jesus». På 
andra sidan förenas självljuden med 
medljuden, dock inte alls med tanke på 
att bilda användbara ord. Så läsa vi: 
ab, eb, ib, ob, ub, ack, eck, ick, ock, uck, 
af, ef, if, of, uf, bra., bre, bri, bro., bra, 
o. s. v. 3 /4  av denna sida upptages, a.v 
»Tabula», en sammankoppling av »mul- 
tiplicationis & divisionis», och vid sidan 
om på nytt alfabetets stora och små 
bokstäver. Den tredje sidan upptar 
överst alfabetets skrivstil jämte tryck
stil. Därmed tyckes lärjungen vara 
mogen för läsning, ty sedan följer bo
kens innehåll: »Herrens bön, trosbekän
nelsen, tio Guds bud, dopet och nattvar
den, välsignelsen, bords-, morgon- och 
aftonböner.» Näst sista sidan upptager 
nederst skiljetecken. Sista sidan bär 
vaksamhetens bild, tuppen och pojken,

läsande sin abc-bok och därunder läses: 
»A ll min begynnelse och ända skall 
Herren Gud till äro lända.»

Staekmora tyckes, vara den by, där 
undervisningen omhuldats synnerligen 
förtjänstfullt ända från 1800-talets. bör
jan. Michols Hans har samlat ihop en 
komplett förteckning på lärarna i denna 
by ända från hans hustrus farfar, som 
var lärare i trettio år där. Det är ef
ter honom gården fått namnet »skoi- 
mästergården». Denna lärares, gärnifig 
tyckes ha varit så märklig, att vi: låta 
hans eftermäle inflyta i dessa spalter. 
Hans namn var Tros Hans Andersson, 
född i Staekmora 1775, gift 1802 och 
död 1828. Redan vid 23 års ålder, år 
1798, började han sin lärargärning 
bland barnen i Staekmora. Lokalen var 
belägen i Millbyn, några gårdar, beläg
na mellan nuvarande östra och västra 
Staekmora. Där hölls skola ända till 
1864, då nytt skolhus byggdes, nuva-

N å g o t  o m  u n d e r v is n in g s v ä s e n d e t  i O rsa
genom  tiderna, som denna gång särskilt avhandlar Stackmora.

III.

Stackmora skola år 1903. Lärare: Edv. Johansson, och Hulda Leander.
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Blad ur Abc-bok, tryckt i Västerås 1792.

rande bystugan, i västra Stackmora. 
Tros Hans levnadsgärning tecknas i en 
minnesruna vid hans dödsbädd sålunda: 
»Tros Hans Andersson har förvärvat 
sig odelad aktning och kärlek, och hans 
namn skall leva i ett välsignat minne. 
Han var ordentlig, redlig och rättvis, 
därjämte en ganska skicklig lärare, som 
med förstånd och lämpor kunde hand
leda barnen, vinna deras kärlek och 
förtroende och göra gagn i sitt kall. 
Hans bortgång är en stor förlust, vilka 
alla, som han undervisat, begråta och 
beklaga, och hans levnadsbana ändades 
alltför snart. Han är saknad av föräld
rarna, då de icke längre kunna få an
förtro sina barn åt en skicklig, beprö
vad lärares omvårdnad. Men hans 
trettioåriga mödor med barnundervis
ningen påkallade hosta, och en långsam 
bröstsjukdom nedlade honom på sot
sängen. Med tålamod fördrog han sina 
plågor. Han sammankallade ännu en 
gång sina skolbarn för att av dem taga 
ett sista farväl. Han läste för dem flera 
gånger sin kära psalm: »Jesu, du min 
fröjd och fromma», och avsomnade så 
den 20 maj 1828, 53 år, 2 mån. och 7 
dagar gammal.»

De tio följande åren efter hans död 
saknas uppgift om lärare i Stackmora.

Köp ej
utan att först ha sett vår rik
haltiga sortering av ’-löstny- 
heter i Damkappor, Herr- och 
Gosskläder, Klänningstyger, 
Kapp- och Ulstertyger m. m.

Aug. Larsson
Tel. 21,

Se texten!

Om nu inte någon annan kunnat upp
taga manteln eller uppgifterna förkom
mit vet man ej med visshet. Från 1838 
finnes en fullständig förteckning, som 
följer :

Innborgs Hans 1838— 1842, Per Ros 1843 
— 1849, Mångs Hans Eriksson 1850— 1854, 
Raggar Erik Olsson 1855— 1857, Nissa Erik 
Andersson 1868—1861, Gubb Per Persson 
1862— 1863, Grev Erik Ersson (sedermera 
folkskolFir. E. Eriksson) 1864'— 1865, då 
nya skolhuset byggdes, d. v. s. nuvarande 
bystugan, Maklins Erik Ersson (Liss Pet
ter) 1866, Borbos Hans Jonsson 1867— 1870, 
Hol Hans Hansson (Gustafv ar) 1871— 1873, 
Agdur Erik Ersson (Talu) 1874— 1877, 
Kaplans Per Persson (Per Wikner) 1878—  
1879, Ulions Per Ersson (Per Bleckman) 
1880— 1883, Lind Anna Andersdotter 1884— 
1885, Kerstin Dahlberg (fru Sundström) 
1886— 1888, Lind Anna Ersdotter (fru Elv- 
ner) 1889— 1892, Maria Björklund 1893—• 
1895, Helga Andersson 1896— 1935, Erik 
Pettersson 1936—

Folkskollärarna ha varit Erik Hallin 1892

FA MILJ EN B UDF ELD T, 
som nu residerar i Stackmora skola.

P R O G R A M
vid

Ovan Siljanskretsen av Folkskolans 
Vänner

Å R S M Ö T E
i ORSA den 3 oktober 1937.

Kl. 11. Barngudstjänst i kyrkan.
Kl. 12.30. Gemensamt kaffe i folksko

lan.
Kl. 1.30. Kretsens enskilda möte i 

Kyrkskolan.
Kl. 3—4. Middagsrast.
Kl. 4. Offentligt möte, till vilket 

Särskilt föräldrar och måls
män inbjudas.

TAL av Prosten O. Berggren och kom
minister F. Widgren.

MUSIK och SÄNG av F. Widgren, Hj. 
Hedman, A. Björnemo och O. Wah
len.

UPPLÄSNING, SÅNG och TABLÅ av 
skolbarn.

— 1895, August Andrén 1898— 1901, Edv. 
Johansson 1902— 1920, Paul ltudfeldt
1920—

Som lärarinnor för mellanskolan ha
tjänstgjort under Andréns tid Kristina 
Eriksson och under Edv. Johanssons tid 
Hulda Leander, som sedermera förflytta
des till Orsibleok, och Anna. (Wallgren) 
Rudfeldt tillträdde 1920 som folkskollära
rinna i Stackmora.

Det är intressant och rörande höra do 
ännu levande gamla lärarna och lära
rinnorna berätta om sina mödor och 
umbäranden under sin lärargärning. 
Särskilt strapatsrik har ju vistelsen i 
Finnmarken varit. Det var ju s. k. 
flyttande skolor med fyra veckors läs- 
tid på varje plats. Under hösten hölls 
skola i Untorp och Näckådalen och un
der vårterminen i . Rosentorp, Kvarn- 
berg och Lotorpet. Med en lön av 10 
kr. i veckan fingo de arbeta däruppe i 
de ödsliga skogsbyarna och bo i bostä
der, där vinden susade och ven mellan 
stockarna. Vägen till och från var 
ytterst besvärlig och tog flera dagar. 
Beundransvärda äro i alla fall dessa 
lärare och lärarinnor, som trots alla. be
svärligheter velat offra sig för kultu
rens framåtskridande i ödebygder.

Joli. Boström.

Tag hem spelet med
de suveräna radiomottagama.

H A N S PETERSON, Orsa. Tel. 242 
Radioreparationer &  -rör.
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Då Låvn-orn fikk sjå . . .

(Forts, från sid. 2.)
fosöd-i-wi stabbån litä mi sko-tån, men 
sö indjön såg-ä,, ö stabbön birdo rukå. 
‘»'Gnuk-o, gnuk-o, stabbön dånsör», 
skräkt Pä, sö ån kund-a gelt-ir, 
»stabbön dånsör, gnuk-o, gnuk-o». Ö 
wärr-ö-wärr gnukäd wi o, sö wi vurtöm 
bö swettugör ö snörugör i ögömå. 
Ktirste-tittör-Margit någg-til-a stabbåm 
miknini, sö ån wed-iring-si nö warv. 
•Jo, gnuk-o, gnuk-o, stabbön dånsör; 
Låv, gnuk-o*, stabbön dånsör!» Ö Låv 
sullöd-o mi bussettön, sö ån wart bö 
swett’n ö diglön, ö —  ja, du färstår. I 
dug-do rakt-int öld-mi fär tä gräsas, dö 
i kum-ijug-ä.

Jess’n rukköd-ä i stabbån. I passöd- 
mi ö sett-i undör skotånå, ö spånn-i-til, 
ö stabbön wait sö ä dunköd i gov.

Katrån-titta, sö add säti fråm-wi 
giravi ö sitt-o, skrattöd sö kwid’n uppöd. 
»Ja, nu Låv, fikk du-ö jen göng sjå ur 
stabbön dånsöd!»!, sad.o, ö djikk bört ö 
misöd-undå mesingspajlån sö stod börti 
fenstri. öllör såg-wi börto Låva ö 
skrattödöm. »Int tikt ik att ån dånsöd 
sö mjö int», swäräd-ån Låv, ö djikk ö 
sett-si börto lisslbenk. Just do slo 
klukka attå.

•Nu fo-wi sluta ö gö-em fär-i-kweld», 
sad-o Biirta; ö sö tökködöm-wi ö djing- 
öm emåt, wer-ö-jen börti sett.

Dö wi kåmöm em, ik ö Katrå-oro å 
Låv-orn, stod fall-orn fram-wi gravi 6 
spentöd djeruppökkor tä männöm. 
»Näj wen-fätäsä-di nu Låv-orn, sö i sö 
blek i ögömå?», frägöd ån, ö färsekt tä 
wa sö wiss ån dugdä, »a-dö we bört ö 
sjå-o ur stabbön a dånsad?» »Ir-i 
blev?» sad’n Låv, ö djikk ö kukst ini 
mofas dosspajla, sö låg börto fénstör- 
brädi; men dö ån-int såg ass’nt, söp- 
ån-ir mjölkdrupån upi skal’n, to bitån 
ini nevån, ö kröp-upi tarrån, ö dro stji- 
fe ld ’n evör ögor.

Um morgon éttör war-ä, allt jen sö 
fildt däd-si ö twå-si ö gnukå-si wärr eld 
demdå döror, ö e wa Låv. Ån add 
kämi-tä kuks-ini spajlån jess’n um mör
gon, ö do add ån sitt, int jen blekån 
Låva, —  men jen swartån-jen. Men sö 
war-ä allt ån, sö fikk-a sundasétto börti 
skolån ån dåjn.

Ö se wist Låv-om ö ur-ä djikk-til dö 
stabbön dånsöd.

HOS DOKTORN
Sedan höstterminens början ser man nu 

varje dag ner i Kyrkbyn en skolklass åt
följd av sin lärare komma cyklande eller 
gående på Järnvägsgatan. Och då någon 
frågar pojkarna och flickorna, vart de sko
la hön, blir svarat: ” Vi ska’ till doktorn” .

;Det är nämligen så, att Orsa folkskole- 
'styrel.se i år har beslutat om läkarunder
sökning av samtliga folkskolebarn. Detta 
är ett nytt steg på det skolhygieniska ar
betet inom distriktet. Mycket har ju 
gjorts förut. V i ha t. ex. fria skolbad ocih 
fri tandvård.

Redan då tandvården infördes, var det 
fråga om läkarundersökning. En kommitté 
inom skolstyrelsen förberedde ärendet, men 
så. kom krisåren med arbetslöshet, och skol
styrelsen ville då ej begära medel till något 
nytt ändamål. Frågan togs upp på nytt 
av fröken Magda Jenner vid ett s. k. ge
mensamt sammanträde mellan lärarperso
nal odh skolstyrelse. En ny kommitté val
des, men det blev inget resultat nu heller, 
då denna kommitté väntade på statens ini
tiativ. Först i fjol, då herr E . Knutar i 
kommunalfullmäktige lyckades få ett an
slag på 1,000 kronor till läkarundersökning 
av skolbarn, fördes frågan framåt. Med

>
detta anslag kunde skolstyrelsen gå från 
ord till handling. En kommitté med mo
tionären som drivande kraft tillsattes för 
att underhandla med våra läkare och vid 
skolstyrelsens sammanträde i juni utsågs 
doktor H . Westman till skolläkare.

Vad är då meningen med dessa läkar
undersökningar? Svaret därpå få vi bäst 
genam att anföra, vad Svenska iSkolläkar- 
föreningen .säger i sina anvisningar. ” Först 
ansåg man att upptäckandet av sjukdom 
och felvaxt hos barnen var skolläkarens hu
vuduppgift. Men både inom och utom vårt 
land .har man funnit, att ett så lagt ar
bete ingalunda motsvarar nutida krav på 
ett gott tillvaratagande av folkmaterialet. 
Utan att underskatta eller vilja tillbaka- 
träng de äldre åsikterna, anser man nu, att 
det sjukdamsförebyggande skolhygieniska 
arbetet bör vara det centrala. Man vill ge
nom ett ordnat oeih gott samarbete mellan 
barn, föräldrar, lärare, sköterskor och 
läkare höja skolbarnens hälsotillstånd och 
•göra dem härdade, dugliga till kampen mot 
sjukdom och livets andra påfrestningar. 
För den .skull erfordras icke blott regel
bundna årliga läkarundersökningar och kon
troller av skolbarnen själva, utan även 
övervakande ur hygienisk synpunkt av bar
nens miljö i hem och skola, deras levnads
vanor, psykiska hygien, o. s. v. Sjukvård 
i egentlig mening ingår icke i slkolhygie- 
nens uppgifter, men väl de första vårdhän- 

(jForts, å sid. 14.)

Till Marknaden
Köper iNi bäst och billigast. Klän
ningar i ylle från K r. 8 : —  till 
högre pris. Damhattar, Flick- och 
Gossmössor, Kjolar, Jumpers, 
Handskar, Vantar, vita Huvud* 
dukar med frans i rikhaltig 
sortering hos -

K. ]. DAHL —  Tel. 191
O bs.! Rysslandshalsdukar,inkomna!

5

Teckning av C. Grandell 1937.
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F R Å N  S K O L B Ä N K E N
Det var väldigt, hur Ni varit 

ute och rest i sommar! Nu hör allt 
skolarbetet gå med liv och lust, 
när Ni har äå mycket roligt att 
komma ihåg. Och till julnumret 
ritar och skriver Ni väl alla tiders 
julbilder och sagor, eller hur1 Väl
komna med Edra bidrag!

KALVEN.
Här i ladugården mörk och trång 
får jag stå hela dagen lång, 
jag vill ut i hagen 
å äta gräs hela dagen.

Se där vid stcnerösen
den lilla Greta-tösen
hon . .plockar ,bär uppi en korg.
Här: 'får jag stå; o, vilken sorg!

Jag vill ut och springa
men får blott kika i en springa.
Han tänkte så, han tänkte så
men ingen önskan uppfylld kunde få.

I
Men titta vem korn där 
om inte husmor med en grimma.
Han gladdes hoppa liär och där.
Nu slutar jag att rimma.

Stina Jemt, klass 6.

NÄR JAG OCH MAMMA TOG OPP 
POTATIS.

I fredags när jag kom hem från sko
lan sa mamma att jag och mamma 
skulle ta opp potatis. Ja, sa jag. Sen 
gingo vi ut på potatislandet och börja,- 
de gräva potatis. Jag tog opp två 
hinkar och mamma fyra. När vi hade 
grävt färdigt fick jag 10 öre av mamma. 
Det stoppade jag i sparbössan.

Anna Snabb, kl. 2.

EN RESA I  NORGE.
I sommar har jag varit i Norge. Jag 

har aldrig varit med om en sådan 
vacker semesterresa förut. Första: 
natten i Norge bodde vi i nån ’ting, 
som hette Äshems hotell. Det låg allde
les bredvid en älv. Yid stranden låg en 
massa mer eller mindre vattenfyllda; 
roddbåtar, som man ficik låna. Vi 
åkte ut r en och kommo oskadda till
baka, Så for vi nån’stans och tittade 
på en träkyrka, där jag hittade en 
ekorrsvans. En annan dag var vi 1,139 
m. över havet och kastade snöboll mitt

F:a Pallins Diversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Rikstel. 42. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R E K O M M E N D E R A S !  

Specerier, glas, porslin och manufaktur.

i solskenet och såg på lortiga glaciärer, 
som var från istiden. Men det fanns 
rena också. På en och en halv mil 
sänkte vi oss från 1,139 m. över havet 
till noll. Vägarna gick som hårnålar 
upp på fjällen. Det måste de, för 
annars skulle man rutscha baklänges 
utför.

En dag åt vi fruikost på ett fjäll, som 
hette Kalfjället. Mitt i solskenet kom 
en störtskur, så vi höll på att glömma 
kaviaren. När vi fått in allt i bilen, 
var. vi genomblöta och såg tre regn
bågar. Sedan for vi förbi några svenska 
turister, som hejade åt oss. De åkte 
på racercyklar. Från Iiellesylt åkte vi 
med färja till Geiranger. Den färden 
ska jag sent glömma. Vi åkte genom 
smala pass och såg Brudslöjan och Sju 
Systrar och Predikstolen. Styrman på 
båten var mycket trevlig och kapten 
med. Kapten pratade så mycket 
norska, att vi inte begrep ett dugg. Vi 
svarade på måfå, och det blev natur
ligtvis galet. I en affär köpte vi 
choklad, men den var inte god, för den 
smakade bara vaniljsocker. Jag såg en 
kyrka, som var tusen år gammal.

I Norge var det fjäll nästan överallt. 
När jag kom hem, tyckte jag, att Orsa 
var platt som en pannkaka,

Ulla Carlstedt, kl. 4.

VAD BLÅSKAJSA KAN  
STÄLLA TILL.

I går var Blåskajsa i farten. Hon 
var så dum, hon hade omkull så många 
hässjor, men hon hade inte omkull 
någon för oss. Men hon hade omkull 
tallar och granar i Furudal. Och så 
piskade hon in vatten genom fönstret 
för lärarinnan och så har astrarna 
trillat omkull, så lärarinnan måste 
stöda dem med pinnar och så har rosen
kålen trillat. I Långtå har staketet 
trillat. I Hälsingland var det i en 
stuga, där några satt och drack kaffe. 
Då blixtrade det och blixten gick genom 
skorsten, så att skorsten trillade av. Då 
kom Blåskajsa och blåste, så att taket 
också trillade av.

Det regnade, så de blevo så blöta. 
Men jag tror inte, att Blåkajsa kommer 
igen i dag.

Birgit Masser, kl. 3.

PÅ SOLLERÖN.
I sommar har jag varit på Sollerön i 

tre veckor. Det var så, att min farbror 
och hans fru skulle ut och resa till 
Gotland. Under tiden skulle jag och 
Britta se efter hennes syskon. De hette 
Sune, Einar och Putte. Jag åkte buss 
till Sollerön på en tisdag. En dag vart 
Britta sjuk, hon fick halsfluss. En sjuk
sköterska var dit. Men Britta blev bra 
om några dagar.

Den tid jag var där, voro också kon
firmander från olika platser där. De 
hade sitt logi i folkskolan och farbror 
Moéns skola. Vi voro och sågo på dem 
varenda dag. En dag voro de vid 
kyrkan och lekte. De hade två stegar, 
som stodo efter varann, och där hade de 
trätt snören olika högt. Så skulle de 
krypa genom där, igenom en säck, 
dricka ur ett vattenglas, trä på en nål 
på en tråd och så i väg.

En kväll skulle de ha lägerbål vid en 
dalastuga. En kvart före åtta var det 
avmarsch från kyrkan. Det var unge
fär en kilometers väg. Britta, pojkarna 
och jag gingo främst efter lägerpojkar
na. Snart komma vi dit, och en av le
darna gjorde upp en eld. Så fingo alla 
sätta sig i en ring kring elden. Då en 
av ledarna hade hälsat alla välkomna, 
sjöng en igrupp en sång. Så kom det 
fram ett vidunder.

Det var ett par pojkar, som klätt 
över sig två filtar, och det skulle vara 
en ko. Det var också ett par pojkar, 
som skulle vara en gammal Ford. Han 
som körde, fick inte igång den, utan 
han fick krångla länge, innan han fick 
i gång den. Så sjöngo de sånger, och så 
följde dialoger. Så berättade prästen 
Daniels om prästen Dalin, som varit 
präst på Sollerön. Han hade varit 
präst, tandläkare, snickare, smed, 
klockare, doktor, jordbrukare och 
mycket mer. Men tiden gick fort, och 
snart var det slut.

Då jag varit på Sollerön i tre veckor, 
for jag, Britta, pojkarna och farbror 
Oscar hem till oss. Då jag kom hem, 
hade jag varit borta, i tre veckor så när 
som på en halvtimme. De ha nu farit 
till Valbo och börjat skolan.

Svea Byrén, kl. 6.

DEN N Y A  SYM ASKINEN

S IN G E R  ”201”
Ombud A. BÄCKLUND.

Teckning - HÖSTVÄDER av Olle Knuts, kl. 3
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ETT SOMMARMINNE.
I sommar har jag varit i Sala och 

Uppsala. Vi for först till Uppsala. Där 
gick vi in i domkyrkan. Där inne fanns 
det mycket kistor med gamla kungar 
i. Y i fick också gå in i silverkammaren. 
När vi kom ut, fick vi gå in i en kam
mare, där det fanns gamla kläder från 
Stockholms blodbad. När vi hade tittat 
igenom, gick vi ut. Y i låg i Uppsala på 
natten. Nästa dag for vi till Sala. När 
vi kom dit, for vi ut till Sala gruva. 
Vi gick först ner i drottning Kristinas 
schakt. Vi gidk också och tittade på 
många andra schakt. Sen for vi hem.

Stig Johansson, kl. 5.

ETT ÄVENTYR.
En dag skulle Ingrid, pappa, Gun, 

mamma och jag upp till Tandberg för 
att plocka bär. Men det fanns inte någ
ra bär. Då måste vi fara hem. När vi 
hunnit en bit, började bilen att slänga. 
Pappa gick ur bilen och tittade på 
ringarna. Högra bakringen var då tom. 
Det var en ny bil, så pappa hade inga 
grejor med sig, för han tänkte att rin
garna skulle hålla. Pappa blev tvungen 
att springa en halv mil, innan han fick 
några grejor att laga med. Äntligen 
kom han och lagade och pumpade.

Då vi kommit ut på landsvägen, gick 
pappa ur och tittade. Ventilen läckte, 
så ringen var nästan tom igen. Då kom 
en bil, och vi fick låna pump, för vår 
gick sönder. Sedan pumpade pappa 
igen och for hem. När han skulle fara 
till Kyrkbyn, var ringen tom igen. 
Då sprang han ner till Lundins verk
stad och ringde till Prelins och bad att 
farbror Prelin skulle komma opp med 
reservringen. Snart kom han med ring
en. Sedan gick bilen utan krångel.

Rune Neman, kl. 4.

Till Skolan
gå vi hälst

i SKODON
från

A/B Orsa Skomagasin
O R S A .

EN UTFÄRD.
En kväll, när vi satt hemma och åt 

kvällsvard, sa far: ” Ska vi inte fara 
ut på en liten cykeltur till Rättvik och 
Leksand?”  Det blev så beslutat, att vi 
skulle ta tält med oss och fara, Vi for 
över Risa och Bergkarlås först. Där 
var det fin utsikt. Man såg både Siljan 
och Orsasjön. Vi åkte över Mora No- 
ret, och svängde av på Rättviksvägen. 
Vi badade i kyrkbyn i Rättvik, men 
där var det långgrunt. Sedan cyklade 
vi till Tällberg. Nere vid sjön var det 
fin badstrand. Det var nu bara en stig 
vi åkte på. Snart mötte vi en herre. Vi 
frågade, om han visste någon lämplig 
tältplats, men han sa, att det var 
mycket mygg där. Och ändå kom inte 
en mygga in i vårt tält. Vi hittade en 
bra tältplats. Till kvällsvard åt vi 
choklad och smörgås. Sedan gick vi till 
tältet, som nu var i ordning. Vi hade 
två regnkragar under oss och så ljung. 
Där sov jag lika bra som hemma, men 
mor tyckte, att det var ganska hårt.

Nästa dag upprann med klart sol
sken. V i åt vår frukost, badade och 
packade ihop vårt tält och var färdiga 
att bege oss ut på nya äventyr.

Anna Märta Granholm, kl. 4.

DO IK  Ö MÄRTA BÖLLUSTUM.
Jen göng böllust Märta ö ik ajti 

fjosgrinskäl. Do add vi sö roli. Ik va 
först ö Märta ant. DÖ ik tappöd o tri 
sö tappöd Märta, ö o tri, ö sö ölldöd vi 
o ela tide vi kåmum ingånsta. Do sad 
ik att ed Va summo saga, do valt Märta 
nid i stilltajto ö ik valt brevi ö kiköd 
uppi tajto a Märtu. Se skrattöd vi sö 
vilt sö' vi nära på kiknödum ir.

Astrid Balter, kl. 4.

MIN STOCKHOLM SRESA.
Jag har varit hos mormors hela som

maren. Innan vi började skolan här 
uppe i Orsa, skulle jag få fara och häl
sa på mamma och pappa i Stockholm.

Lördagen den 14 augusti for jag på 
tåget, som gick 1,19 från Orsa. Jag åkte 
alldeles ensam. När jag' kom till Mora, 
bytte jag tåg. Men sedan gick vagnen 
direkt till Stockholms central. På 
centralen kom min syster Margit och 
mötte mig. Klockan var då redan nio 
Sedan åkte vi buss n :r 59 hem till 
Gotlands gatan.

Söndag eftermiddag gingo jag och 
Harriet Sjösten och badade i Hammar
byleden. Där var det så roligt. Vi sim
made ut till en liten fyr, som låg 50 
meter från stranden. Där sutto vi och 
sågo på fiskarna, som summo runt om
kring fyren. Vi sutto där säkert en halv 
timme. Vi försökte fånga fiskarna, men 
det var omöjligt. En gång sträckte 
Harriet sig så långt ut, att hon ramla
de i, men då försvunne fiskarna.

Tiden gick fort till nästa söndag. 
Pappa, mamma, Ingrid, Ingemar och 
jag gingo då på Skansen, När vi kom- 
mo dit, skulle vi gå och åka berg- och 
dalbanan upp. Just då vi kommo fram, 
var det fullsatt, Vi fingo vackert gå 
upp. Det förstå vi sågo, var älgarna. 
Sedan kom det ena djuret efter det an
dra, såsom fåglar, apor, bufflar, lo
djur, kor, ponnyhästar, björnar, hjor
tar, paddor och ormar.

På måndag skulle jag fara hem. 
Pappa gick på arbetet. Halv nio 
skulle han hämta mig vid 59-ans 
hållplats vid centralen. När vi kommo 
in, gick pappa och löste perrongbiljeti. 
Så gingo vi då ut på plattformen. Där 
stod tåget. Pappa följde med in i vag
nen. ” Här är det en plats ledig” , sa-

POJKKLÄDER
TRENCH-COATS
GOLFBYXOR
KOSTYMER
JACKOR.
Välj de rätta modellerna 
som pojkarna gilla hos

H A N SSO N S -  O RSA
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Hästen ska över till ön.
Maj-Britt Svennar, kl. 3.

de en tant. Pappa gick av, och tre mi
nuter därefter vinkade vi adjö åt var
andra. Mellan Uppsala och Gävle gick 
den där tanten in på r est au r a nt vagnen 
och köpte sig kaffe. Vi fingio sällskap 
ända till Rättvik. På onsdag började vi 
skolan, och min stockholmsresa var 
gjord. Till jul skall jag nog göra om 
den igen. Birgit Åberg, kl. 6.

NÄR VI VAR TILL SÄRNA.
En dag i somras for vi till Särna. 

På vägen dit for vi över en hängbro. 
När vi kom till Särna, for vi till en 
skogsbacke och åt. Det var en sjö strax 
nedanför, och vid stranden var det en 
båt, som Gun och jag satte oss i, och 
Astrid knäppte ett kort av oss. Nu 
skulle vi fara upp på Städjan. Vi sam
lades i. ett tåg, för det var många bi
lar. Vi skulle gå upp från en fäbod 
som heter Grängesåsvallen. När vi 
kom dit, åt vi, och sen gick vi. När 
vi kom upp på Lill-Städjan, såg vi en 
ännu högre topp. Det var Stor-Städjan. 
Uppe på Lill-Städjan fick en karl 
svindel. På Stor-Städjan var det en 
bok, som alla. fick skriva, sina namn i, 
Nedanför själva fjället gick det några 
kor och betade. Vi var så högt uppe, 
så jag trodde det var kattor först. Om 
det inte varit solrök, hade man sett 
ända, till norska gränsen. Sen gick vi 
ner och for till folkparken i Särna. 
Där var vi till klockan var nio. Sen 
for vi hem. Stig Carlsson, Kl. 3.

NÄR JAG OCH STINA GJORDE 
ETT TÄLT.

I sommar har jag varit i Dödhyn. 
En dag skulle Stina och jag göra ett 
tält av säckar. Jag tog två säckar och 
Stina två. Sen sydde vi ihop dem. Vi 
togo två störar och reste mot varann, 
sen tog vi två igen, lade en till rätt 
över och bredde säckarna på dem. 
Då var tältet färdigt. En dag lekte vi, 
att vi var ute och turistade. Vi gick till

JIj-rm rr-m för hösten och vintern
V f l  U M  köpas fördelaktigast i .

SEGERS Skoaffär
TEL. 232.

Tre Torns gummistövlar och kängor, 
färska, inkomma varje vecka.

Enåberg och. tog tältet med oss. När vi 
kom dit, satte vi upp det, sen satte vi 
oss och åt där inne. Då vi hade ätit, 
gick vi ut och gick. När vi kommo till
baka igen till tältet, var det pojkar 
och flickor där, som retade oss. Då tog 
vi tältet och ryggsäckarna, och gjngo 
hem. Märta Bengts, kl. 4.

EN RESA TILL FJÄLLNÄS.
Under sommaren har vi gjort en resa 

till Fjällnäs. Vi foro på en fredag, och 
kom tillbaka på söndag kväll.

Fjällnäs ligger vid två fjäll, Rut- 
fjället och Hamrafjället. Ett par kilo
meter från Fjällnäs ligger Hamra.fjäl- 
lets pensionat. Där skulle vi bo. På lör
dagen bestego vi Itu t fjällets: högsta 
topp. För att komma upp på toppen 
måste vi först igenom en skog av dvärg
björkar.. Det bar bara uppför. När vi 
gått en stund kommo vi upp till träd
gränsen. Vi följde vägen uppför myc
ket branta backar. Marken var beväxt 
med ljung, mossa, och renlav.

Snart voro vi uppe på toppen. Det 
fanns stenrösen över hela, fjället, för 
att inte vandrarna skulle gå bort sig. 
V i fotograferade där uppe på fjället. 
Det blåste där, så jag tappade mössan. 
Den blåste ned i en, skreva, så jag mås
te hoppa ned efter den.

Sedan gingo vi ned igen. Det gick 
mycket fortare att gå ned än upp. 
Därefter gingo jag och min kamrat till 
Tännån för att bada. Det var mycket 
roligt. På eftermiddagen foro vi till 
Fjällnäs. Där tog vi båt över Malma- 
gen till ett lappläger. I lapplägret 
fanns många kåtor. Lapplägret hette 
Malmagsbackarna. V i voro in i kåtor
na och tittade. Mitt i kåtan hade de 
en eldstad, och i taket hade de ett hål, 
där röken skulle gå, ut. Vi fotografera
de några lappar vid en kåta,. Därpå 
foro vi hem. Sedan foro vi till svenska 
tullen. Vi fingio komma in över grän
sen. På gränsen sågo vi Helagsfjället, 
Viglarna och Sylarna.. V i foro vidare 
och vände vid norska ” tolln” . Därpå 
foro vi hem till pensionatet. På kvällen 
gingo jag och min kamrat Karin till

Till Marknaden!
Ett tillfälligt parti

Herrtrikå
i god kvalité.
2: — kr. pr styck.

Koop. fören. Ovan Siljan 
Manufakturavd.

Teckning - NÄR BÄCKAR_ANDERS KÖR HEM VASS av

Gunvor Spännar, kl. 3.

Tönnån för att fiska laxöring, men vi 
fick bara var sitt napp. Dagen därpå 
bestego vi Hamras topp. Det var myc
ket klippigaro på Hamrafjället än på 
Rutfjället. Sedan foro vi hem. På vä
gen hem foro vi förbi en gård, där cle 
hade en ren, som vi fingo se på. Den 
var mycket vacker.

Jag tyckte, att det var mycket roligt 
i Fjällnäs.

Birgit Liljegren, kl. 4. 

FÅGELBOET.
I sommar har jag varit i Hudiksvall. 

En dag for vi till Mölle och badade, då 
fick Iris Skog följa, med. När vi skulle 
fara hem, fick vi reda på att båten, 
som vi skulle åka med, inte skulle fara 
nå’n mer tur den dagen, och bussen 
gick inte förrän klockan 8, och då var 
klockan 6. Iris och jag gick då och 
tittade oss omkring. Rätt som det var, 
fick jag höra ett ängsligt pip, och vi 
gick åt det håll, varifrån pipet hördes. 
Då upptäckte jag ett fågelbo med sju 
söta ungar i. Jag ropade på Iris, och 
hon tyckte, att de var så söta,, och det 
tyckte jag med. Vi fångade flugor åt 
dom, men de ville inte ha några. Nästa 
gång vi kom till Mölle, var ungarna 
försvunna. Då, förstod vi, att ungarna 
kunde flyga, och ätt de hade övergivit 
boet.

Ulla Ericsson, kl. 5.

NÄR VI LETADE EFTER FÅREN.
En dag foro jag, Margit och Kråk 

Hans; och letade efter fåren. Vi foro 
först till Ska,våsen. Sedan gingo vi till 
ett annat fäbodställe, för där hade de 
sett fåren. När vi kommo dit, vilade 
vi ett tag, för idit var det en halv mil. 
Margit och jag fingo kärnmjölk att 
dricka. Så frågade vi en karl, om han 
ville följa oss, och det ville han. Vi 
gingo till en odling, där fåren hade 
varit. Den var två kilometer lång. Vi 
gingo genom den och klevo över

Samla sommarbilderna i ett 
vackert fotografialbum från

A.-B. Bröderna Ohlsén
Låt oss förstora Edra bästa 
amatörbilder!
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gärdesgården. På andra sidan, gingo 
jag och Kråk Hans nedanför odlingen, 
oc:h Margit och den där karlen ging.o 
ovanför odlingen. Men ingen av oss såg 
några får. Då vi feommo fram till fä
boden, kom en karl och sade, att han 
hade sett några får, men det var 
en halv mil från fäboden. Det var en 
med bil där, som skjutsade oss dit. 
När vi kommu dit, sågo vi inga får, 
men det hördes några skällor där. Vi 
gingo in i skogen, och där voro fåren. 
De voro så rädda, att de sprungo. Men 
vi fingo tag i dem. På hemvägen gick 
det fint, ty de sprungo. I Skavåsen 
hade vi cyklarna. Från Skavåsen och 
hem bundo vi ett får bakom min 
cykel, och jag åkte före, och Margit 
och Kråk Hans åkte efter. När jag 
kom hem, hade jag så ont i fotterna. 
Den dagen hade jag gått fyra mil.

Kerstin Andersson, kl. 6.

NÄR JAG VAR I SÖDERHAMN.
I sommar kom min syster Hilma och 

hennes man från Söderhamn. När de 
for tillbaka, var jag så glad, för jag 
fick följa med. Vi for om Kyrkbyn för 
vi skulle hämta några, som skulle följa 
med. Jag var så glad, så jag hoppade i 
bilen. När vi kom fram frågade jag 
Hilma, om vi inte skulle gå ut och 
titta på påfåglarna och änderna. Jo, 
sade Hilma. Jag och Tore sprang ner 
till påfåglarna. De var fina, tyckte jag. 
Sedan gick vi ut och köpte glass.

Gösta Fosierg, kl. A

JEN BERÄTTÖLS.
I går -djick ik ö add sö löngsåmt sö 

ed kunnint ni tro. Men se kåm ik i 
jug, att ik add jett arbist. Ik djick ajti 
widaskäl ö djard nöga pila, ö se bird

Erik Å. Billströms
HERR- &  D AM SK R Ä D D E R I

rekommenderas.

ik o ö stjot prick. Men do tickt ik, att 
nön kåm. Dö ik såg, att Folke kåm, 
frågöd ik onöm, um wi skum stjot 
prick. Ja, ed kunn wi ju djera, sad ån 
Folke.

Ja, men wi åm inga pila. Dem djer 
wi för snårt. Ja, men wi åm inga 
pricktavlö. Tä pricktavlö ta wi jett 
suckörpaket mi jen prick i mittn. Ik 
fo stjota först, sad Folke. Mitt i 
pritstjen to ed a onöm. Nu ir ed den 
tur te skjota. Dö ik kåm in, sad manna, 
att wi skuldum börto bio. I dag skar ik 
em ö stjota jessn.

Gunnar Svahn, kl. 5.

NÄR JAG VAR I STOCKHOLM.
Jag fick följa Bruks Erik till 

Stockholm. På resan körde vi över 
en kalv med elektriskt tåg. Tåget 
stannade, och husbonden kom sprin
gande. Han ropade, att de skulle kom
ma med yxan. Då kom de med hamma
ren. Yxan, ropade jag ju. Han måste 
slå ihjäl kalven. Och när jag kom fram, 
mötte moster Frida och Ivan mig. 
Och på måndagen fick jag följa Ivan 
till Uppsala ångkvarn. På tisdagen var 
jag till Värtan, där stora, ångbåtar 
kom in. Det var en stor svart båt där 
vid kajen. Och på onsdan gick vi om
bord på en engelsk jagare.

Han hade kanoner ombord, och när 
dé kom, så smällde de av två skott. Då 
svarade de på Sverges jagare.

Lars Lax, kl, 3.

NÄR VI GICK OCH BADADE.
Det var en söndag. Jag, Titti, Carls

son, Stig och Gun skulle gå och bada. 
När vi kom ner till sjön, klädde vi av 
oss och tog baddräkterna på ess. Sedan 
gick vi ut. När vi kom långt ut, dop
pade vi oss. Vi gjorde skomakarhopp 
och ” morfars eka.”  De som kunde 
simma sam långa, sträckor och kom till
baka igen. Gun höll mej under hakan 
och jag sam en bit. Sedan skulle vi gå 
i land. Då hittade Carlsson en mussla. 
Längre invid land hittade han en till 
mussla. På lördagen hade han också 
hittat en. Jag gick också och letade. 
Då hittade jag en mussla. Sedan gick 
vi på land. för att sola oss. Då hade 
Carlsson sina två musslor bredvid sig. 
Vi såg något vitt komma. fram. Det var 
djuret. Skalet, som musslan låg inuti, 
skimrade i alla möjliga färger.

Sedan klädde vi på oss och gick hem. 
När jag kom hem, petade vi isär 
musselskalet och lade det på en sten. Sä

Begär alltid

Orsa -bröd
brödet med
den verkliga
r å g s m aken.

småningom torkade musslan. När jag 
såg på den, hade den fastnat vid 
stenen och skalet blev en skål. Nästa 
dag hade någon gått och trampat på 
den, så alltihop var bara i småbitar. 
Nästa, dag sade Stig, att de hade hittat 
sex musslor till.

Greta Eriksson, kl. 4.

NÄR JAG VAR UTE I  SKÄR
GÅRDEN.

När jag var i Stockholm fick jag 
följa, moster och morbror ut till skär
gården. Det var det roligaste jag var 
med om på min sommarresa. Uti skär
gården har morbror en liten stuga, som 
vi var i. När vi kom till stugan, så var 
min. kusin där och hade sin lilla flicka 
med sig. Flickan heter Ulla. och är bara 
tre år, men en riktig yrhätta, När jag 
kom dit, så var det Ulla, som var glad.

Andra dan vi var där, så sade Ulla.: 
” Flickan kom och gunga. U lla!”  Hon 
sade aldrig mig utan Ulla, och mig 
kallade hon för flickan. En dag; så sade 
hon, att jag skulle följa med henne 
och se, när hon fiskade gäddor, Jag 
undrade vad det nu var för rackartyg. 
Då gick hon in i köket och hämtade en 
liten kruka, som hon fångade ” kvidd”  
med. Så blev det kväll, och vi skulle gå 
och lägga oss. När Ulla hade lagt sig-, 
så var jag tvungen att ligga, hos henne, 
tills hon somnat. På natten vaknade 
hon och började skrika och ville först 
ha ett glas vatten, men när hon hade 
fått ett glas vatten, nej då skulle hon 
ha en kopp med vatten i. Så somnade 
hon till sist och på morgonen for vi till
baka till sta’n igen.

Sally Nyman, kl. 5. 

»V I FOTOGRAFERADE»
står det i flera, uppsatser. Nästa 

gång du kan skriva så i en uppsats, så 
låt ett bra kort följa. med. Kanske det 
finns plats för en bild i tidningen ock
så. Red.

Nya vackra
K O R K M A T T O R .

Även Balatum till 
3 : kr. pr m.

C A R L  A . PETTERSSON, ORSA
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TECKNING - Hos doktorn av
Märta Bengts, klass 4.

TECKNING - I SPANIEN av Jan Garlstedt, kl. 5.
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Kring Oreälven och Orsasjön. III

V A D  BERGEN BERÄTTA O C H  J O R D E N  GER.
Skolradioprogram den 3  febr. 1937.

Manuskript: Ingrid Bergdahl och Karl ¡Vennberg. Bearbetat för radio ao Henrik Berglind.

BERÄTTAREN 1 (L ö f): I vårt tredje
program i serien ” Kring Oreälven och Orsa
sjön”  skall det berättas om vad -bergen och 
jorden ger i trakterna norr om Siljan. Y i  
■ska få veta något om de geologiska förhål
landena och vad dessa betytt för närings
livet däruppe.

Det kan redan nu nämnas, att de rika 
sandstensförekomsterna givit anledning till 
slipstenstillverkning. Kalksten ifinns, och 
den bryts. Den ¡sälies att användas som 
jordförbättringsmedel och mycket annat.

Besökande i dessa trakter förvånar sig 
ofta över att byarna ligger så tätt och är 
belägna så långt upiple på höjderna. Även 
däruppe är jorden odlad och inte endast i 
dalen och omkring älvarna. Detta beror på 
att jorden är kalkhaltig. Detsamma kan 
man lägga märke till i Rättvik, i Boda ooh 
i Ore. Byarna med sina gröna åkerlappar 
har klättrat långt upp på bergsslutt
ningarna .

djur finns inte, men de ha funnits. Dör 
många millioner år sedan levde de i ett 
hav, som geologerna ¡brukar kalla silurha- 
vet. När djuren dött, föll deras skal till 
botten ooh bäddades in i fint kalkslam. 
Tiderna gick, silurhavets botten lyftes upp 
och blev fastland. De lösa lagren på dess 
botten stelnade till en bergart, kalksten.

I silurhavet avsatte sig också lager av 
sand, som méd tiden kittades ihop till sand
sten. Sandstenen är sträv på ytan av alla 
de små sandkornen, och ränderna i den 
kommer sig av att den är bildad av flera 
sandlager.

N u går vi till kartan. Silurbergarterna 
kalksten och sandsten bildar i Orsa berg
grunden inom ett litet område, som är 
vågrätt streckat på kartan. Det sträcker 
sig med en small remlsa utmed Orsasjlöns iöstra 
strand ooh sedan i en ¡båge från Orsasjön 
till Skattungsjön. Oreälven går fram i 
botten på en djup och vid dalgång, som Kalkstenslag er i ett stenbrott.

Trilobit i kalk
sten från  Orsa.

upp på den långsträckta, odlade sluttningen 
av det s. k. Digerberget öster om Orsa
sjön, kan man få se kalkstenen blottad i 
gamla stenbrott. Där lägger man märko 
till, hur mäktiga krafter rubbat lagren ur 
deras ursprungliga, vågräta läge och rest 
dem på kant.

Kalkstenen utnyttjas nu ganska mycket 
som jordförbättringsmedel, till cement och 
dylikt, som vi talade om nyss. Sandstenen 
har sedan uråldriga tider gjorts till slip
stenar och annat. Men därom får ni höra 
mera strax.

I  det prickade området på kartan utgörs 
berggrunden av en bergart, kallad pörfyr. 
Den ¡är ännu äldre än kalkstenen och bildad 
av glödande bergmassor, som trängt fram 
ur jordens inre, svalnat och stelnat. Man 
ser mycket oifta porfyrstenar i Orsa, i 
skogarna såväl som. i gruset på gårdspla
nerna. De skiftar vackert i färg. Oftast 
är de rödaktiga med ljusa, kantiga korn i 
den rödai massan. Dd mörkaste ser nästan 
ut som choklad med hackad mandel i.

Ponfyrområdet är knottrigt och ojämnt 
med många toppiga berg, av vilka de hög
sta når höjder på omkring 700 meter ö. h. 
Längst upp på bergen sticker porfyrgrun- 
den ofta upp och bildar mer eller mindre 
branta stup. Bergen har därför fått namn 
sådana som Hällbergsklacken, ¡Rödklitten 
och liknande. Från ett sådant stup kan 
man se vida omkring över trakten.

Norr och österut i Or,sa bildas berggrun
den också av granit och annan gråsten.

Bergen kunna 
odlas högt upp 
på sluttningar
na, därför att 
jorden är kalk
haltig. Längst 
till vänster sy
nas stenrösen, 
som vittna om 
odlarens möda.

BERÄTTAREN 2 (Bohman): En dag
gick en ipojke och tittade i ett stenbrott i 
Or,sa. Han lyfte på de grå stenarna, vän
de på dem och knackade på dem. Han ha
de hiört, att man kunde hitta sådana lus
tiga förstenade diur där i brottet. Och nu 
var han själv där. Så fick han tag i en 
sten; han tappade den, och den gick i två 
delar. När han tog upp 'bitarna, fick han 
se att inbäddat i stenen låg ett litet för
stenat djur, ungefär ö cm. långt. Det hade 
en nos med två ögon, som satt på skaft 
precis som hos kräftorna och en platt, tvår- 
strimmig kropp. Det var en s. k. trilobit, 
ett slags kräftdjur. Han hittade också 
skalen efter ett slags små bläckfiskar, som 
fått namnet ortoceratiter. Dessa ¡skal ser 
ut som strutar och är genom tvärväggar in
delade i flera fack. Ni kanske har sett 
dem. Man ser dem ofta i trappor, som är 
belagda méd kalkstensplattor.

Trilobiter och ortoceratiter —  sådana

vid ävens mynning i Orsasjön vidgar sig 
till en liten slätt.

Silurbergarter har en gång haft stor ut
bredning i Sverige. Nu finns de endast 
kvar . på några få områden, där de lyckats 
klara sig undan den förstörelse, som hotar 
till och med fasta berget. I  Orsa har de 
bevarats, därför att de genom förkastning 
sänkts ned i djupet, alldeles som Visingsö- 
sandstenen i Vätternområdet. ¡Silurberg- 
arterna bildar därför bottnen i den nyss 
nämnda dalgången och ligger där begravda 
under grus, sand ooh lera. Men går man

Söderbergs
FLICKKAPPOR och 
G O SSKO STYM ER i

god sortering.

EMMA OLSSON
O R S A .  Tel. 125
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Sandstenen 
ligger i lager, 
som luta svagt 
åt sydöst. 
Brottställena, 
“pallarna", 
synas tydligt 
med sina av
gränsade skikt.

gruvfogde och stoltaerar med sitt alnmått. 
Men —  än har dock inte gruvdriften för
svunnit. Och hur det är dlär nu, ja det 
ska vi försöka beskriva. Vi har ett par 
vägvisare med oss i de gamla slipstens- 
gruvorna.

FO R SÉN : Y i stå vid en sandstensgruva 
i Kallmora mitt i granskogen högt över. 
Oreälven. Kanske skulle vi inte säga sand
stensgruva utan slipstensgruva. Sandste
nen, som brytes här, har i alla tider huvud
sakligen använts att göra slipstenar av, och 
därför säger Orsaborna alltjämt slipsten i 
stället för sandstefl. Var vi går längs de 
slingrande stigarna, träffar vi på väldiga 
stenbrott, en del övergivna för länge sedan 
och halvt igenvuxna, en del alltjämt i. bruk 
med sina röda väggar verkningsfullt lysande 
mot all skogens grönska. Det. är iu 
grönt allt vad vi ser här, granarna, mos
san, lingonriset och linnéan. Det är bara 
stenen djupt under markytan, som är röd. 
Nej inte allt, stigen som. vi vandra pä har 
-här och Var samma röda färg. En del jord
lager består nämligen av söndersmulad 
sandsten. Framför oss har vi en gruva, 
som är så där 100 m. på ena hållet och 
60 eller kanske 75 på det andra. Det är 
ett dagbrott. V i kan alltså inte få vara 
med om sådana där spännande, ting som his
sar oöh underjordiska järnvägsspår. Men 
vi finner ändå snart, att även ett sand- 
stensbrott kan avvinnas en del av intresse.

Nu skall jag först ibe att få höra lite om 
själva marken, som ni bryter stenen i.

VEN N BER G  : ¡De lösa jordlagren, när
mast markytan har en tjocklek, som varie
rar mellan 2 och 9 meter. Det är helt 
enkelt söndersmulad slipsten, inblandad 
med gråsten. Därunder ligger alltså sand
stenen, och man antar, att den går till ett 
djup av cirka 100 meter. Den ligger i 
lager, som kan variera betydligt i tjocklek. 
De kan vara upp till 2 meter, sällan gröv
re, men ibland går de på bara 1 cm. eller 
ännu mindre.

FOtRSÉN: Och har stenen överallt sam
ma vackra, ljusröda färg ?

W ENNBERG-: Det kan synas så på lite 
håll. Men om vi granskar ett stycke när-.

ringsrikare än i skogen, kalkhaltigt på en 
del håll, och läget är -bra. Marken lutar 
lite lagom mot väster och söder, och fros
ten härjar mindre i bergsbyarna än nere i 
dalen.

Där i dalen har man i stället kunna sätta 
plogen i stenfri oöh jämn mark, bildad 
sedan den stora inlandsisen lämnat Orsa- 
bygden fri och dragit sin kant tillbaka mot 
nordväst. Då var en stor del av Sverige, 
ungefär motsvarande det som på våra van
liga skolkartor lär betecknat som lågland, 
täckt av ett hav. Dtetta hav sträckte långa 
vikar in i Sveriges högre delar. En sådan 
vik gick fram över 'Siljan och Orsasjön 
och hade sin spets i den förut nämnda da
len. E tt minne av detta havs strand har 
vi i det stora flygsandfält, som ligger väs
ter om Orsasjön. I  viken mynnade älvar, 
som matades med jökelvatten från inlands
isen och förde med sig sand och lerslam. 
Detta avsatte sig utanför älvmynningarna

viarre, och som tecken på sin värdighet ha
de han en fin käpp av järn med slipstens- 
måttet. ¡Han skulle nämligen mäta upp 
varje sten, som brutits, och skriva in det 
i gruvhoken, så att allt skulle bli rättvist. 
—  Men det här var förr det. Nu är det 
lite lugnare i gruvbaekarna. Nu går ingen

Bränd KALK och KALK- 
STENSMJÖL

av högsta kvalitéer till 
fördelaktigaste priser, er- 
hålles från

A.-B. SKATTUNGBYNS KALKBRUK.
Mässbacken. Telefon 21.

Där är bergen flackare än i porfyrområdet.
Det grova grus, som oftast täcker porfyr- 

och granitgranden, är morän- och rull- 
stensgrus. Det har bildats av den stora 
inlandsisen, som en gång täckte vårt land, 
samt av de jökelälvar, som brusade fram 
ur öppningen i iskanten. Det är magert 
och svårt att odla, men i det gruset växer 
de stora skogarna. Endast små obetydliga 
odlingar finns, såsom vid fäbodar och finn- 
byar, och ibland har man dikat och odlat 
någon av de många myrar, som i nns i 
sänkorna i skogsområdet.

'Odlingsområdet är litet och utgörs- fram
för allt av den lilla slätten vid Oreälvs 
mynning och av den bergsträckning, Diger
berget, som går i en båge öster om dal
gången från Oirsäsjön till Slsattungsjön. 
Detta odlade område sammanfaller riätt 
bra med silurområdet på kartan.

På Digérb-erget är jorden stenig som i 
skogarna. Väldiga stenhögar kring åker
lapparna talar också om odlarnas möda. 
Men mödan har lönat sig. Gruset är nä-

y \

Utsikt från  
Rödklitten mot 
Orsasjön. Här 
och där på 
bergsslutt
ningarna 
skymta fäbod
vallar som lju
sa fläckar i 
den mörka 
mattan av skog

på vikens botten. Viken kröp ihop oöh 
försvann, Orsasjön snördes av från Siljan 
och blev till, och sanden och leran torrlä
des och togs så småningom i -bruk av odlar
na. På slätten vid sjön är sanden lerigare 
ooh lämnar god odlingsjord, längre upp i 
dalen blir den grövre och magrare och här 
där ofta skog.

BERÄTTAREN 1: Innan grusmarken och 
skogen på den var värd något och innan 
kalken utnyttjades industriellt, så att den 
blev till någon nytta som jordförbättrings- 
medel, så spelade slipstensbrytningen en 
stor roll för Orsaborna. A tt denna hante
ring av ålder varit viktig för socknen be
lyses nog bäst av det ¡faktum, att socken- 
sigillet är en bild av en slipsten. —  Bryt
ningen var noga bestämd, så att varje jord
ägare hade rätt att bryta ett visst antal 
stenar för varje s. k. grad, d. v. s. att 
brytningsrätten gick efter jordegendomens 
storlek. Sockenmännen var indelade i 
gruvlag om 20—30 hushåll. För varje så
dant gruvlag var det en gruvfogde. Han 
skulle se efter, att gruvstadgans bestäm
melser följdes, skaffa krut, föra lagets rä
kenskaper —  han var alltså en slags för
man eller inspektor för laget. Över alla 
lag • och fogdar rådde en socken fogde. Den 
valdes på sockenstämma. Han var mäktin-

Geologisk 
karta över 
Orsabygden.
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mar© och jämför flera block med varandra, 
finner vi, att färgen skiftar från vitt till 
ljusrött. Det kan också förekomma gult, 
grönt och starkt rött. Titta på det här 
stycket t. ex.

FORSEN: Ja, verkligen. ¡Här har vi ett 
sandstenssty-cke, som man närmast skulle 
vilja kalla grågrönt. Och de här reff- 
lorna ?

'W ENNBERG: Det är märken efter vå' 
skvalpet i det forntida havet.

•FORSEN: Havet ja. Jag står och tit
tar på vattensamlingarna djupt under våra 
fotter. Jag tycker, att man skulle ha bra 
mycket besvär med vattenfrågan i de här 
djupa gruvhålen.

W E N N B ER G : Säkert, vattnet rinner hit 
från hela Kalknoraberget. Nu är det så, att 
lagren inte är vågräta. De lutar i regel 
cirka 20 grader åt sydöst, och det gör, att 
det ideligen bildas vattensamlingar p!å pal- 
larna, det- vill säga brytningsställena. Förr 
i världen grävdes det djupa diken vid gruv- 
vorna. Numera pumpas vattnet bort med 
motorpumpar.

F O R SE N : Nå, har män lite besvär med - 
vattnet, så är väl i gengäld det övriga 
arbetet så mycket lättare. Det bör väl 
vara en ganska enkel sak att- spränga loss 
lagom stora stycken ur sådana här jämna, 
fina skikt.

W E N N B E R G : Säg inte det. "Först och 
främst får vi komma ihåg, åtminstone när 
vi står här nere att det inte går att 
s p r ä n g a  i den här gruvan. Det gäl
ler i stället att s k j u t a  loss blocken. De 
får alltså inte splittras. Därför använder 
man inte dynamit eller sådana grejor, som 
har stark verkan, utan endast vanligt berg
krut. Först måste man ha tag i en lös
ända i berget. . . .

FO RSEN : En lösända, vad är det för 
något ?

W ENN BERG : Jo, så kallas ett utskju
tande hörn på pallen. Någonstans att 
börja med alltså. Finns det ingen sådan 
utgångspunkt, så måste man göra en. Då 
kilas det upp ett dike i berget. Ja, de 
riktigt djärva använder då dynamit. Men 
det är alltid . svårare och riskablare än att 
göra lösända med slägga och mejsel. Helst 
ser stenbrytaren, att pallen ligger på en 
slät botten och att det lär lera mellan lag
ren, vilket det oelkså är i regel.

FO R SEN : Vad skall leran vara bra
till?

W EN N BER G : Jo, när man har borrat
sig ner till lagom djup —  man går inte 
igenom hela skiktet utan lämnar en skott-

HÖSTNYHETERNA
ha kommit. Vår sortering är som 

vanligt rikhaltig.
Ulstrar finnas i prislägen från 

5 5 : —  kr.
Kostymer från 6 5 : —  kr.

B E R G L I N D S
Tel. 5.

Alltid först med nyheter!

fot på ungefär 1 dm. i botten — när man 
sedan låter skottet gå, så uppstår det ju 
en spricka, så man har blocket fritt. Är det 
då lera, så glider blocket ut från berget, 
och då underlättas alltså arbetet i fortsätt
ningen. Förresten är det inte nödvändigt 
att alltid använda krut. Mindre tjocka 
pallar, sådana som är högst 3 dm. tjocka, 
skjutas inte, då kilas blocket. Men då är 
det nödvändigt att botten är jämn och att 
man har sådan där fin, glatt lera under.

¡FORSEN: Och om man nu har fått ut 
ett block ur berget, så återstår det i alla 
fall en. hel rad procedurer, innan det kan 
bli slipstenar av det. Jag misstänker, att 
en hel del måste, göras redan här vid gra
van. För den där lilla lyftkranen, den tar 
väl inte så värst stora block inte?

W E N N BER G : Upp till två ton klarar
den lända. Men är blocken större, klipper 
eller klyver man dem. Klippningen går 
till så, att man gör en rad kilhål med mej
sel och hammare längs den linje, som är 
bäst för skivningen. I  de hålen läggs bi
tar av bleckplåt, - och sedan sätts breda 
kilar mellan plåtbitarna. 'Sedan slår man i 
tur och ordning på kilarna, tills blocket är 
itu.

FO RSEN : Ja, det dlär skulle jag vilja 
kalla en regelrätt klyvning.

W E N N B E R G : Metoden för klyvningen
lär egentligen densamma. Men man kallar 
det klyvning, endast om blocket delas ef
ter de vågräta lagren. Vid klyvning be
hövs det i regel inte mer än två kilar, 1 då 
ju motståndet i stenen är.mindre i det fal
let. Vid klippning kan man behöva ett 
rätt stort antal kilhål. De placeras med så 
där 2 dm. mellanrum.

FO RSEN : Jaha, det var om blocket är 
för stort. Värre är det väl, om det är 
för litet. Trots all försiktighet vid spräng
ningen eller, förlåt mig skjutningen, så 
måst© det väl bli en massa avfall?

W EN N BER G : Säkert. Ungefär hälften 
av alla block är odugliga till slipstenar. 
Do duger inte till annat än att köras ut 
på tippen och kallas skrot.

EORISÉN: Och kan sedan inte komma
till användning ?

W E N N B ER G : Jo, för all del, avfallet 
tages till vara och sändes till järnbruken, 
där det användes i hyttorna. Det krossas 
och blandas med lera, och av den bland
ningen gör man formar till tackjärnet.

F O R SE N : Slipstenar och gjutformar. Det 
är tydligt, att den här sandstenen duger 
till lite av varje.

W E N N B E R G : Joo då, den har rlätt
mångsidig användning. Brynen t. ex. leve
reras i massor härifrån. Till dem duger 
bara särskilt fina block. Vidare bar sand
sten varit rätt mycket använd till bygg
nadsmaterial. För en 30, 40 år sedan var 
den ganska begärlig. E tt Stockholmsbolag 
hade då stor rörelse här. I  flera kända 
byggnader finns mycket sandsten härifrån, 
t. ex. det stora posthuset i Stockholm. När 
det skall repareras där, så måste man leta 
ut en sten, så man får samma, färg på ste
nen soim i början. Oiöh utanför tingshuset 
i Orsa står en vacker brunn iav sandsten.

FO R SEN : Men nu var det närmast slip
stenarna som skulle intressera oss idag.

W E N N B ER G : Följ med trallan här till 
kilplatsen, så skall ni se, hur det blir en 
slipsten av ett sådant här ämne.

BERÄTTAREN : ISandstensblocken har
alltså brutits i gruvan. Det finns ett smalt 
järnvägsspår, här i gravan också. På det 
forslas blocken med tillhjälp av små trallor 
till platsen, där haokningen av slipstenar 
pågår. .

FO RSEN : Här har vi en liten öppen 
plats i skogen inte långt från stenbrottet, 
där några män sitter och arbetar med någ
ra, stenblock, som nu ser ganska otympliga 
och grovhuggna ut men som så småningom 
blir till .fina, släta och cirkelrunda slip
stenar. Det är ganska få och enkla red
skap de håller sig med. Det hela ser 
högst primitivt och hantverksmlässigt ut. 
Slipstensämnet ligger på en träkubh; den 
ser ut ungefär som en vanlig huggkubb. 
Och stolen, som man använder, .ser lika 
enkel ut. Det är en enbent stol, bara en 
liten brädstump att sitta på och vinkel
rätt mot den ett styck© av en stör, så 
där ett par, tre dm. lång, som. vilar mot 
marken. Det första stenhuggaren har att 
göra, när han har placerat sitt slipstens- 
ämne på träkubben, iär a.tt söka ut, var han 
vill ha centrum i den blivande- stenen, och 
så rita ut omkretsen. Han tar ett enkelt 
litet redskap, som han kallar träs varv eller 
svarvträ, men- han svarvar inte med den i 
vanlig mening utan använder den ungefär 
som en passare. Det är helt enkelt ett 
trästycke med en fast järnspets i den ena 
ändan och -en flyttbar järnspets i den an
dra. När man nu ha.r fått omkretsen till 
slipstenen markerad, så gäller det att sätta 
ibort kanterna. D et betyder helt enkelt, 
att man hackar bort dem med ett redskap,

E n  gammal “ hacksluga“  i Kalhnora.

som ser ut som en liten yxa och ,som kal
las för handsätt eller kantjärn. Nu skall 
sidoytorna planas. Med hjälp av en klubba 
och en mejsel banar man sig från den ena 
kanten till den andra, så att det uppstår 
en någorlunda slät gata i vinkel mot den 
andra, och naturligtvis får man då och då

T  apeter
SÄSONJGNYHETER
i största urval.

Provkartor utlånas.

H E D IN S  Färghandel
O R S A .  Tel. 155.
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pröva sig fram med linjalen, så att man 
får det hela så .exakt .som möjligt. ¡Sedan 
återstår det fyra ojämna sektorer på den 
ytan, som också mejslas släta och fina. 
Så återstår förstås den andra sidan av slip
stenen. Men den kan man inte ta itu 
med genast. Man måste först bestämma 
stenens tjocklek och laga, så, att de båda 
plania ytorna kan bli ¡parallella. Alltså gör 
man med ett slags strykmått en rits runt 
om stenen. S.edan planas den andra .si
dan på samma sätt som .den första, och 
så hugger man mod hjälp av mejsel oeh 
hammare ett hål för axeln mitt i slipste
nen. ¡Slutligen återstår det bara en del 
slipnings- och putsningsarbeten. Det låter 
alltså ganska lättvindigt och enkelt. Men 
det går inte fullt så lätt i verkligheten 
som jag beskrivit det, och in t© så fort hel
ler. Duktiga arbetare kan i genomsnitt 
hinna med två slipstenar av normal storlek 
på en dag. ¡Så ni förstår, att det krävs 
både skicklighet, omsorg oob arbete för att 
tillverka även en så pass enkel sak som en 
sådan där vanlig slipsten, som väl alla 
pojkar har fått göra bekantskap med i 
skoLslöjden.

BERÄTTAREN 1: Dörr brukade man
inte så ofta göra stenarna färdiga i gru
van. Ämnena fraktades till gården, och i 
en s. k. haokstuga gjordes de färdiga un
der de långa vinterdagarna. Sedan på vår
vintern körde Orsakarlarna ut med stora 
lass, ofta till marknaderna "i 'Uppsala och 
Västerås. , Backstugorna används i 'van
liga fall inte numera. Det finns dock en 
verkstad' inomhus i Kallmora än idag. Där 
tillverkas emellertid huvudsakligen brynen, 
cch -till dessa tar man sandsten a-v verk
ligt fin beskaffenhet. ¡Vi skall titta in 
där. Våra ciceroner Styvén och Wennberg 
tåi' oss med in.

P O B SÉ N : Jag förvånar mig inte alls 
över att man har skaffat sig sådana här 
hackstugor. Det är kallt nog att sitta ute 
i skogen och arbeta vintertid, och det 
känns riktigt skönt att komma in i den här 
lilla verkstaden och värma sig. Här spra
kar en munter hrasa, och här, ja .se här 
bar vi verkligen en maskin, en stor eylin- 
derformad behållare, i vars botten det lie- 
ger en plan skiva med en massa sandstens- 
brynen på. Vad har den för uppgift?

¡STYVÉN : Jo, att slip.a ¡brynen.
l' () IiSii\ : Att. slipa br57nen. Ja, nu går 

herr Styvén bort att sätta i gång sin 
maskin. Motorn startar, och den där sto
ra skivan börjar att snurra och föra ovä
sen. Kan herr Styvén ¡beskriva för mig, 
hur det går till att göra ett bryne?

S T Y V É N : A tt tillverka ¡brynen, det är 
synnerligen enkelt, om man får sten, som 
går att driva och bli slät, annars får man 
ju mejsla, bort det mesta av ojämnheterna.

Reklam-,
Grupp- och 
Porträttfotograferingar

utföres fackmässigt. Vänd 
Eder därför alltid till

TE G MANS FOTO
O R S A  Tel. 93

Brynena tillverkas av mindre och tunnare 
stycken, som inte rläcker till .slipstenar. 
Tillverkningen tillgår så, att man klyver 
en bit .av lagom tjocklek till en tum unge
fär. Sedan tar man en mall, som då läg- 
ges på stenen, och ritsar upp för att få 
lika bredd på alla brynena. Så har man 
en mejsel med handtag eller tång, som 
det kallas, och så mejslar man efter rit
ningen till ungefär ett par mm. djup. Se
dan detta är färdigt, så vändes .stycket eller 
själva stenbiten, och så gör man ett märke 
för varje mejslad rand. 'Och så iä.r det då 
.färdigt .att knäckas, som det kallas. Det 
tillgår så, att man tar en stamp eller en 
mejsel av ungefär 5 cm. ¡bredd, som man 
slår lätt på och mitt för ritserna som man 
gjort med mejseln på ena sidan. Underla
get under knackningen får inte vara hårt, 
det måste vara mjukt. Och så hackar man 
då utav ¡brynena till bestämda längder, 17 
eller 19 eller 21 cm.

I  slipstensverkstaden, “ backstugan“ . H ä r  
hugges brynen och även slipstenar. A rbetaren

håller ju s t  p å  a tt planhugga ena sidan 
av en slipsten.

PO RSÉN : Jaha, vi får väl ta och titta 
ett tag här. Det var ett imponerande 
lager utav färdiga odh halvfärdiga brynen 
ni har. Jag tror, att det ligger brynen i 
åtskilliga tusental staplade utmed väggar
na, ungefär som veden i en vedkällare eller 
i en vedibod.

Hur pass många brynen kan ni göra på 
en dag?

S T Y V É N : Ja, man kan väl hinna med 
100 ungefär, om man har fin sten och 
lös.

PORiSÉN: Och om vi räknar med års
produktionen för hela ¡bygden ?

\VK\.\ BERG: Diet lär svårt att säga
exakt. Jag har hört, att ¡det skall vara 
omkring 2.000 slipstenar. Vad brynena be
träffar kan vi nog räkna med 50,000, ja 
kanske ända till 100,000 stycken om året.

POiRlSÉN: Det är tydligen inte så enkelt, 
som jag hade föreställt mig, att tillverka 
en så pass obetydlig tingest som en slip  ̂
sten eller ens en brynsten. Om jag för
resten skulle passa på, medan jag är här, 
och" prova herr Styvéns slipstenar. Har ni 
något emot att slipa min kniv?

ISTYVÉN: Neej då, det går ¡fint.
PORSÉN : Tack, jag skall dra själv.

H. L. Larsson berättar om

BRAN DSYNE-
FÄRDER
till finnmarker och 
fäbodställen i Orsa,

Jag har ofantligt många ljusa, glada 
och trevliga minnen från mina 20-åriga 
brandsynevandringar och, förstås, några 
förargliga, t. ex. då jag gått fel och 
måste gå betydligt mer än nödigt varit, 
då laxöringen trots alla möjliga erbju
danden ej ville nappa, när det var häll
regn i stället för solsken o. s. v. Men 
totalintrycket är helt ljust och utgör 
en väsentlig del a.v mina angenämaste 
minnen.

Jag tror det var omkring 1907, som 
mina nerver började krångla. Jag ta
lade vid doktor Warodell flera, gånger. 
En gång frågade jag om jag skulle 
tänka på någon badort till sommaren. 
»Ja, det kunde nog vara bra, men går 
Ni inte i skogen om somrarna som skog
vaktare?» Jag talade om, hnr jag gick 
brandsyn, och han blev rakt avundsjuk. 
»Tänk om jag också, fiuge vara med! 
Skogen, naturen, frisk luft, ro och lugn 
äro bättre än alla badorter». Det var 
mycket folk i väntrummet som vanligt, 
oeh jag tyckte synd om dem. Jag 
måste betvinga mig att cj se på. klockan, 
förrän jag kom ut till de otåligt 
väntande patienterna. Men då såg jag, 
att jag varit inne en och en kvarts 
timme. Undersökningen hade väl tagit 
en kvart och talet om friluftsliv, jakt 
och fiske en timme. Jag trodde dok
torn då, och jag tror honom än. Kanske 
det just var det enkla, naturenliga och 
rogivande skogslivet, som höll mitt 
svaga nervsystem så pass i ordning 
som vad skedde.

Men jag skulle ej bara skriva, om mig 
själv. Vi förflytta, oss hastigt och lus
tigt till Myggsjö, fem mil fågelvägen 
från Orsa kyrkoby. Någon annan väg 
fanns just inte där på den tiden. Men 
det fanns två gårdar i byn, Köpmans 
och Nils Erik Anderssons. I den sist
nämnda låg jag någon natt (eller nät
ter) varje sommar. Nils Erik och hans 
hustru voro ett par gedigna personlig
heter av gamla finska stammen, kraft
fulla, lugna och gästvänliga, hjärtliga 
och snälla på alla sätt.

En afton, sedan jag kommit dit, sak
nades en kviga, då koma kommo hem 
från skogen. Kvinnfolken var ut-och

T A P E T E R
Höstens nyheter nu inkomna.
Vi stå gärna till tjänst med
provkartor.

O R SA  FÄ RG H A N D EL
Y. Fememan. —  Tel. 340.

13

a a) P o r fy r  b) sandsten f r å n  Orsa. b



ORSA SKOLTIDNING

letade men funno ej kon. Nils gick 
själv ut i 8-tiden på kvällen och kom ej 
hem förrän vi alla gått till sängs. På 
morgonen låg han och »drog sig» till 
framåt 8-tiden. Han hade på kvällen 
gått till Lo-berget, 3/4 mil (svenska), 
därifrån till Harabaeken, 3 /4  mil 
(finska), sedan till Tjäderåsen, 3/4 
mil (finska -j- 1 bit) och slutligen hem 
till Myggsjö', 3 /4  mil (finska +  1 lång 
bit).

Hur man mäter upp finska mil.
Hur man mätt de svenska milen där

uppe, vet jag ej, men de finska blev till 
så, att någon finne satte på sig ett par 
nya näverskor och gick, tills både hä
len och foten kom fram genom skons 
underdel. Då slog han ned en stake, 
trädde de utnötta skorna på den, satte 
på ett par nya skor, om han hade på 
lager i ryggsäcken eller gjorde nya vet 
jag ej, och gick så länge de höllo och 
satte där ned ett nytt vägmärke. Det 
blev milstolpar. —  Nils Hrik hade fruk
tat, att kvigan kommit med andras kor 
och följt med dem »till grannas», och 
sådana fasoner ville han vänja, henne 
utav så fort som möjligt. Djuren ska 
inte bara födas väl utan även upp
fostras. Hade han bara vetat var kon 
fanns, hade han säkerligen tagit med 
sig båda hundarna och kvigan hade 
fått trava hem fortare än vanligt. Nu 
hade han ej fått reda. på någon ko, och 
han klagade över att han var något stel
bent. Kon kom väl hem själv följande 
kväll, förstår jag.

Nils Erik odlade upp en st-or myr 
strax norr om Myggsjö och hade stora 
förhoppningar. Men så blev det lands
väg till byn. Det var ju bra, tyckte 
han, och han hade arbetat mycket där
för. Men det. var som om naturbarnen 
ej riktigt kunde trivas längre i Mygg- 
sjö. Nils hade en bror i Kanada En 
vår reste han dit, han var tämligen för
mögen också. Brodern hade börjat i en 
öde trakt, långt från andra, människor. 
Nils var där hela sommaren och hösten, 
blev förtjust över vad han såg, var med 
och sköt en hjort i förbjuden tid, reste 
hem, sålde gård, skog, nyodling och

Modern hårvård.

Tel. 20 8 .

Nils Erik Andersson och hans hustru.

alltsammans, packade ihop hela sitt bo
bag, 1 dussin bössor minst, separator, 
smörkärna och mycket annat i en 
mängd stora packlårar, fraktade allt
sammans till Orsa. f. v. b., steg själv 
med familj på tåget med Kanada som 
mål. Där slog han sig ned som nybyg
gare i en skogstrakt, som antagligen 
bra mycket liknade det Myggsjö, som 
fanns för hundra, år sedan. Han skri
ver just ej så ofta hem, men trivs göra 
de. Kanske de nu också äro döda.

En ny bibel.
Då jag en gång som brandsyneman 

kom in i bagarstugan hos, Nils Erik, 
varsnade jag genast en hylla över 
fönstret och på densamma flera gamla 
böcker. Vi få väl anta, att spisen och 
bakugnen besiktigades så pass nödtorf
tigt, som man kan fordra av en brand
syneman. Böckerna undersöktes myc
ket noggrannare . En av dem var stor 
och tjock och inbunden i bastanta, lä- 
derklädda träpärmar. Då jag öppnade 
den, blev jag förvånad, ty jag kunde 
inte läsa eller förstå ett ord av den. 
Jag tyckte det såg ut som finska och 
syntes vara en helbibel. Jag tog in 
boken och gjorde mig underrättad om 
dess historia. Bibeln hade ägts av 
hustruns morfar (eller morfars far), 
som kommit från Finland och slutligen 
slagit sig ned i Myggsjö. Han kunde 
ej läsa svenska, och länge saknade han 
en finsk bibel. Någon sådan fanns ej 
att få köpa närmare än i Stockholm.. En 
vacker vinterdag plockade gubben 
ihop en stor paeke viltskinn, som han 
samlat, band skinnpacken på ryggen 
och skidorna på fotterna, och begav sig 
på väg till Stockholm. Nån månad där
efter kom han åter med sin nya skatt, 
den finska bibeln. Att han dessutom 
hade en ordentlig ryggbörda med 
salt, bly och andra förnödenheter, är 
ganska säkert. Hur han kunde hitta, 
var han låg om nätterna, vad han åt 
under färden, är lättare att tänka än

att skriva. Kanske det ibland inträf
fade för honom liknande förhållanden, 
som illustreras av ett uttryck, som fäll
des av en annan finne, som. var ute i 
skogen på skidorna, långt borta från 
människoboningar. Kvällen och mörk
ret kom, mannen var alldeles förbi av 
trötthet, och, det värsta av allt, han 
saknade vid det tillfället elddon. (Det 
var antagligen sedan tändstickorna 
kommit i bruk). Ställningen var för
tvivlad, och han berättar själv: »Då 
kröp ja under e gran o- tänkt lätt mä 
frys ihjäl». Men det var förstås lite 
kusligt det också. När den värsta 
mattigheten gått över, så började han 
väl röra på sig igen samt gick och lar- 
vade hela den långa natten. Han visste 
mycket väl, att det gällde att inte lå.ta 
sig överrumplas- av sömnen, ty då hade 
sömnens släkting, -döden, haft mannen 
i sitt våld för att aldrig släppa honom. 
För en skogsfinne av gamla stammen 
var en dylik belägenhet ej så synner
ligen ovanlig. Jag vet ej om vår mygg- 
sjöfinne på sin sto-ckholms-resa någonsin 
kom i så svår ställning. Knappast. 
Han hade nog elddonet, stål och flinta, 
med sig. Och yxan och flintlåsbössan 
alldeles säkert Hur många tjädrar och 
torrfuror som förbrukades under den 
långa färden, känner jag ej till, men 
nog ville jag gissa på bra många, —• 
Den finska bibeln fick säkert följa med 
till Kanada.

H. L. Larson.

Hos doktorn . . .

(Forts, från sid 5.)
visningarna. Skofh.ygienen -skall ej heller 
betraktas såsom något fristående utan som 
en del .av barnhygien och barnavård, sär
skilt den socialmedicinska, ooh därmed den 
allmänna hälso- och sjukvården.”

Hur ställer sig -då barnen och deras för
äldrar till dessa undersökningar? Ja, min 
uppfattning är den, att barnen ta dem 
som ett nöje. Och att döma -dels av den 
samvetsgrannhet varmed de uts-ända fråge
formulären besvarats, dels av de uttalan
den ja-g fått höra från föräldrar, ställa -sig 
dessa uteslutande välvilligt till -detta nya 
inslag i det s-kolhygieniska arbetet inom 
distriktet. ” -Det här är bra det. ISå s-kulle 
vi haft det för länge sen” , sade en fader, 
s-om jag mötte p-å gatan, då vi kommo från 
doktorn. Och i detta uttalande om läkar
undersökning av skolbarn hoppas jag, att 
de allra flesta forläldrar instämma.

Ernst Keding.

Stor realisation 1 /1 0 — 9 /1 0  
med upp till 50 % rabatt å

Hushallsporslin
bl. a. c:a 90 ds. Tallrikar, olika, 
c:a 100 ds. kaffegods. Bringaré, 
fat, karotter m. m. ---- Passa tillfäl
let! Köp i tid, när sorteringen är 

bäst!

LU N D BLA D S
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Pröva vår
OLJECH AM PONERING
ock
H Å R IN P AC K N IN G !

Göta Liljas Damfrisering.
Tel. 306.

Matvaror
Specerier
Manufaktur

Per W ikners 
Diversehandel, Holen.

E t a b l e r a d  1 8 8  0.

Syggnadssnickerler, 
Butiksinredningar. 
Trappor m . m .

Telefon 78.

BILRINGAR ®  ®  0  @
såväl nya som begagnade, i lager. 
Vulkanisering & reguirwnering.

Orsa Ringcentral - Tel. 299

G O D  LAGRAD

ÅBERGS
Det blir kallt till marknaden.

Köp därför frukt och 
grönsaker inomhus hos

ANN A-LISA P.
Tel. 49.

TILL MARKNADEN
inkomma hattar och mössor 
i alla höstens modeller. 
Skinn, bamsaker m. m.

MODEATELJÉN
Tel. 2 86 .

CENTRUM
” radiomottagaren med den 
underbara tonen. . . . ”

Försäljare:

Lifs Sportaffär — Tel. 281

R akn ing  och  
klippning

utföres omsorgsfullt och billigt.

A. STENBERG
Trunna.

' 7

. j e c h i sf l r c l ä s i i i g
Orsa föreläsningsförenings

PROGRAM FÖR HÖSTEN 1937.
Tisdag 26 okt. Folkihögskoll. Allan Deger- 

man : Den. industriella revolutionen i
Kina och Japan och dess följder för 
Eiuropa.

Tisdag 9 nov. Eolikhögskoll. Sven !•'. Lun- 
ner: Har tidningen komanit ? Pressens 
historia och. betydelse i våra dagars 
samhällsliv.

Söndag 28 nov. Forskningsresande Sten 
Bergman: Bland människor oeh djur
på Korea. (‘Ljusbilder och film).

Den erkända sjukkasse- 
rörelsens fördelar.

Den erkända sjukkasserörelsen om
fattar två försäkringsgrenar, dels sjuk- 
dagsersättning, dels sjukvårdsersä.tt- 
ning. Sjukdagsersättning omfattar den 
gamla grenen av sjukförsäkring,, en viss 
ersättning per dag vid inträffad oför
måga. till arbete.

Den nya. verksamheten, sjukvårdsför- 
säkring, omfattar 2/3 -av läkararvodet 
däri inberäknad läkarens resa till den 
sjuke, men däremot ej den sjukes resa 
till läkaren, fri lasarettsvård och fri 
resa, till sjukhus inom länet.

Denna sjukvårdsersättning omfattar 
icke endast medlemmen själv utan även 
dennes samtliga barn under 15 år utan 
att någon extra avgift härför behöver 
erläggas. Gift kvinna kan tillförsäkras 
enbart sjukvårdsförsäkring mot endast 
50 öre per månad, och har samtidigt 
tillförsäkrat samtliga sina minderåriga 
.bam 2/3 av läkarvårdskostnaderna, och 
dessutom fri sjukhusvård enligt taxan 
för allmän sal å länets lasarett under 
730 dagar för ett sammanhängande 
sjukdomstillstånd.

Den som är omtänksam om sin familj, 
ej minst barnen, bör gardera sig mot 
sjukdom oeh därmed de svåra förluster 
som ohälsa kan medföra. Denna för
säkring bör ske då man är frisk, då 
sjukdom inträder är det för sent.

Om Ni tänker på de stora förmåner 
som de erkända sjukkassorna lämnar 
blir valet av sjukkassa icke svår. De 
s. k. fria sjukkassorna, som ej erhålla 
statsbidrag, kan ej lämna samma för
måner, ens för den försäkringsigren, 
dagersättning som dessa kassor lämnar 
endast under kort tid vid oförmåga till 
arbete.

Inträde i den erkända sjukkassan kan 
vinnas av varje frisk man eller kvinna 
som fyllt 15 men ej 40 år. Alla upp
lysningar lämnas av kassans ombud K. 
G. Lundqvist, Orsa, Carl Svalas, Skatt- 
ungbyn och Fr. Forsgren, Kallholen.

K. G. Lundqvist.

Låt reparera SKODONEN
hos

E. NORLING.
D,m sorgs fullt" arbete. Moderata priser.

Låt reparera U R E T

hos Urmakare Gust Helgeson

Många Nyheter
i leksaker, pappersvaror, 
ramar, m. m. finner Ni hos

Nfll i killar och klänningar
nu inkommet samt stor sorte
ring i alla sorters handarbeten.

HANNA MÅNSSON & Co.
Tel. 4.

K U D D S T O P P
(Kapok)

pr pkt om 1 kg. 1 : 58.
Fjäder (dun) pr ,pikt om 1 kg 1 :9 5 , 

Vaddtäcken (liiksidiga) 9 : 50, Herrkal- 
songer (Lahm&ns), storl. 4 1 :6 5 , D :o , 
d:o , storl. 5 1 :8 0 , D :o, d :o, storl. 6
1 :9 5 , Herrundertröjor (Lahmans), storl. 
4 1 :6 5 , D :o , d :o, storl. 5 1 :8 0 , D :o,
d:o , storl. 6 1 :9 6 , Herrhängslen 1 :9 6 ,
1 : 50, 1: 25, Livremmar 1 : 20, — : 96,
— : 76, Herrmäisdukar, vita, pr 1 /2-ds. 
1 :2 5 , 1 :0 0 , Herrparaplyer, prima kval. 
5 : — , 4 : — , Damparaplyer, d :o 5 : — , 
3 :9 5 , Barnparaiplyer, d:o 3 :4 5 , 2 :9 5 ,  
Blusskyddare, i ylle, nyinkomna i all-a 
färger, oeih i priser till 3 : 6 5 /3 :3 5 ,  1: 85, 
Damstrumpor, i ■ ylleflor, från 1 : 35, 
Bamnattlinnen, i flanell 3 :3 5 , 2 :9 5 ,  
Damiuoderklädningar, silkepl. 3 :20, 2 :95,
2 :65, Eliokunderklädnin.gar, silkepl. 2 :50‘,
2 : 40, 2: 25, 2 : 00, Corseletter, Corsetter, 
Strumphållare, Bysthållare, Strumpe
band, alla. slag, billiga priser, Städroc- 
kar, flera slag 2 :9 5 , Herrfilthattar, ku
lörta 2 :2 5 , D :o, svarta 1 :9 5 , Herrsport- 
mössor, alla slag 1 : 75, Pojksportmössor, 
d : o 1 : 50, Tvättbräden 1 : 36, —  : 86, 
Rishalmskvastar —  : 65, Sopborstar, från 
— : 45, Skurborstar — : 25, — : 20,
Spiaborstar & Panelborstar — : 25, 
Disktvagor, 2 st. — : 25, pr st. — : 16, 
Lutpulver, stora burkar — : 25, Fick- 
lampsbatterier, färska — : 25, Stavbat
terier, färska ■— : 20. Fråga efter allt på

CENTRALBODEN
(BAZAR- & KORTVARUAFFÄR) 

ORSA. - Tel. 298.

Undvik bötestian!
Köp Eder cykellykta hos undertecknad 1 
Försiäljare av BOSCH-, LOHMAN- och 

A. S. E. A.-belysningar.
Glödlampor...................Batterier.

HARALD ERIKSSON. Tel. 156.

SKOREPARATIONER
utföres omsorgsfullt och billigt.

E. Bergman, Trunna.
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Brandts Vilohem och Pensionat
Riksteiefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
clektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar. 
Helinackorderingar till moderata priser.

FRELINS KONDITORI
Tel. 27.

‘Gott K a ffe ! Läckra Bakverk! 
'Utsökt- ‘fin konfekt av egen 

tillverkning!

Fryksåsgården
Tel. Fryksås 1.

H ugos Konditori
REKOM M ENDERAS.

Tel. 318.

Erik Wesström
II t fö  r

VÄRM E-, VATTEN- ocli A V 
LOPPSLEDNINGAR av alla slag.

Itool behandling!
Billigaste priser!

Riksteiefon 119.

För kö stens orienteringar
rusta Eder hos oss

Silvakompasser, 
Kartfodral m. m.

N Y A  J Ä R N H A N D E L N
Tel. 252.

Till marknaden!
Rikhaltig sortering i 

Svensk frukt.
Rotsaker av alla slag. 
Holländska blomsterlökar.

O. Lindqvists Blomsteraffär
Tel. 92 och 120.

LÅT RENOVERA =
Eder bil hos_ oss. Vi utföra alla arbeten 

noggrant och billigt.

Orsa Motor &  Mek. Verkstad. 
Tel. 28.

CYKELLJUS J M
av märkena BOSCH, ASEA
m. fl. säljas hos

E„ HELLSTRÖM S Rep.-verkstad. 
Tel. 217. ORSA.

— ■ Pappersvaror 
Skol- & Skrivmaterial

Orsa Tobaks &  Pappershandel.

Läskedrycker o. W iclpllen
från

STO R ÄB R O  BR YG G ER I
rekommenderas.

Å K  L A G L I G T  = = = = =
Köp A. S. E. A. och Bosch cykelbelysningar. Ficklampor
och Batterier. —  Jakt-, Sportartiklar ---- Silvakompasser.
O bs.! Ny modell.

Birger Olssons Järnhandel

SKOLMYTT,
Skolköksundervisningen 1 9 3 7 —

1938
kommer att omfatta fem kurser. Den 

första pågår f. n. i Holen. Dien andra 
kursen börjar i Kallmora den 6 ok t. med 
elever från Kallmora, Nederberga, Åberga 
O öh Tallhed. Kurs nummer tre blir i Kyrk
byn och böriar den 26 nov. med flickor från 
Slättbergs skolområde. Även de båda föl
jande kurserna komma att hållas i Kyrk
byn. I den fjärde, som börjar den 1 febr., 
deltaga flickor ifrån Kyrkbyn. I den femte 
kursen gå flickor från Hansjö. De börja 
den 23 mars.

Länsstyrelsen har beviljat
folkskolestyrelsens ansökan cm bygg- 

nadsbidrag till en ny lärosal och, gymnastik- 
materiel i Hansjö folkskola samt till en ny 
slöjdsal i Skattungbyn.

Följande vikarier
tjänstgöra f. n. vid distriktets folksko

lor : i Kyrkbyn E . Eriksson och A . Björne- 
mo, i Slättberg E . Bergkvist, i Kallmora 
fru Bogg och i 'Torsmo fröken Westholm.

Frågan om förlängd lästid
utredes f. n. i flera skoldistrikt 

däribland Älvdalen, Mora och Rättvik. 
Även Orsa folkskolestyrelse har fördenskull 
tillsatt en kommitté bestående av O. Berg
gren, R. Blom och E . Keding.

Tobaksförsäljning till minderåriga
Ibör ej få förekomma. S-kolstyrelsen har 

beslutat anhålla hos affärer och kaféer att 
så ej sker.

Orsa lärarförening
har årsmöte i Kyrkbyn torsdagen den 7 

oktober kl. 5 e. m. Folkskollärare A. 
Björnemo håller föredrag.

Alla inom yrket
förekommande arbeten utföras 
till humana priser.

Målarmästaren A K SEL E. ROSEEN
Tel 253.

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N :o .26. Oktober 1037.) 

utgives av . Orsa Lärareförening och ut
kommer nied minst 4 nummer årligen. 
Redaktör och ansvarig utgivare: Karl 

Wennberg, Mässbacken. Tel. 43. 
Kassör och exp.: Joh. Boström, Orsa.

Tel. 219. Postgiro n : r 73935. 
Prenumeration kan ske endast bos exp.', 

adr. Orsa. Pris kr. 1 :2 0  pr helår. 
(4 nummer). Lösnummer 30 öre.

Mässbackens Badhus
DAMER:  Fredagar kl. 4— 7 em.

HERRAR:  Lördagar kl. 4— 7 em. 
Andelsägare erihålla badkort till 

nedsatt pris.

Badhuset i Holen
hålles öppet LÖRDAGAR ki. 3— 8 e. m.

Beställningar av skolbad tel. Holen 25.

Allt i moderna
glasögon
Gcda kvalitéer. 
Noggrann tillpassning,
Läkarrecept exp. omg.

Thorby
P u n k t a l  o r s a .

ALB. PETTERSSONS
Sadelmakeri. - Tapetserareverkstad.

Telefon 164.
Möbler och madrasser omstoppas.
Nya madrasser' på beställning.
O bs.! Korkmattor inläggas.

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

RENAT VATTEN.
I en skola i Hansjö gav läraren in

struktioner inför det förestående besö
ket hos läkaren. Då fick också barnen 
besked om att de Skulle ha med sig ett 
urinprov i en liten flaska. Det märk
tes tydligt, att barnen var oförstående 
inför uttrycket urinprov. Läraren sökte 
då förklara detta närmare:

Ni ska kasta vatten, förstår ni.
En pojke: Ska de va rent vatten?

KORT SKOLVÄG.
Som bekant har folkskollärare It. en 

stuga i Fryksås. I  höst mötte en turist 
K:s pojkar.

Turisten: Är det inte besvärligt att 
bo här nu? Har ni inte lång skolväg?

Ena pojken: Nej då, vi g|år bara ner
för trappan.

16 Falun 1937. Dala-Tidningens tr. 570 Upplaga 1.600 ex.


