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Tankar inför julen av Karin Svensson
När jag sitter vid mitt skrivbord och 
försöker sätta samman en julhälsning 
för Orsa Skoltidning har vi just firat 
Allhelgonahelgen, ljushelgen i senhöst
mörkret med alla minnenas och tack
samhetens många lågor lysande o vär
mande därute på kyrkogårdarna vid 
sockenkyrkan och kring Ljusets kapell. 
Och medan mörkret sedan alltmer 
djupnar allteftersom dagarna går bör
jar vi vända tankar och längtan framåt 
mot Jul. Ibland kan det kännas som vi i 
denna mörka tid behövde Julens ljus 
och stämning för att under ett par tradi- 
tionsmättade helgdagar få försöka 
glömma allt mörker i världen. Julsång
erna, de många ljusen i kyrka och hem, 
krubban med det lilla barnet och dess 
mor: ” Allt är frid, stjärnan blid lyser 
på Barnet i stallets strå.”

Är det sant? Är det Jul? Är det den 
hjälp vi behöver i mörkret — att försö
ka i julljusens glans stänga mörkret 
nödtorftigt ute för ett par dagar och 
glömma — tids nog är verkligheten där 
igen — Sydafrikanöden, Flykting 86- 
året, kriget i Afganistan, inbördesstri- 
derna i Libanon — JULEN?

Ändå var det i verkligheten, den hår
da, Han föddes. Ett par föräldrar 
tvingades ut på vägarna för att deras 
land ockuperats — de skulle enligt be
stämmelserna registerföras i sin 
” släktstad” inför romarnas-ockupan- 
ternas skatteuppbörd.

Att kvinnan väntade sitt barn de där 
dagarna betydde ingenting. Mitt i den
na situation — på den främmande 
orten — var så stunden inne: Maria 
födde sin förstfödde son, lindade ho
nom och lade honom i en krubba, en 
matho för kreatur i det stall dit Josef 
och Maria fått ta sin tillflykt, för det 
fanns inget rum för dom i värdshus och 
härbärgen. Mörkt var det väl därute 
bland djuren — och säkert inte så rent 
heller. Ungefär sa som tusentals flyk
tingkvinnor får föda år 1986 efter Hans 
födelse.

Det dröjde inte länge förrän Maria 
och Josef tvingades ut på flyktvägar 
med sitt nyfödda barn. Maktens inne
havare Herodes stod efter den nyföddes 
liv. Känns situationen igen — år 1986? 
På flykt från sitt land, genom Juda 
öken och över gränsen till främlingslan- 
det Egypten. Så delade Han och hans 
föräldrar flyktingfamiljers öde år 1986.

Ändå är julljusens predikan sann. 
Barnet, som föddes i julnatten, är värl
dens ljus och ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det. Därför

att Han, Ljuset, är med oss där. Så som 
den gamla Jesaja-profetian en gång lo
vade det mer än 700 år före Hans födel
se: ” Jungfrun skall föda en son och 
man skall ge honom namnet Immanuel
— det betyder Gud med oss. ” En liten 
enkel barnvisa från vår egen tid säger 
det så fint: ” Gud bor i ett ljus dit ingen 
kan nå. Gud kan vi ej se och inte förstå. 
Men Gud kommer hit, Han vill vara 
här. Så blir Han ett barn som Maria 
bär.”

Men är inte Jesaja-profetian och vår 
tids kristna barnvisa ord bara? Vackra 
ord — ja — men utan täckning? Vad 
har dom att säja — mej? Om verklighe
ten? Om det som är mörkt för mej?

Barnet som föddes i julnatten fick ef
ter några år komma hem igen från flyk
tingårens Egypten. Måste växa och ut
vecklas från barn till man — som vi. 
Fick lära sej ett yrke — som vi. Snicka
rens yrke. Sändes, när tiden var inne, 
att predika glädjebud för de fattiga, be
frielse för de fångna, syn för de blinda: 
Guds Rike hos oss i Jesus från Nazaret.

Och Han var hos oss som en som de
lade våra villkor. Hungrade — som vi. 
Törstade — som vi. Kände plåga — 
som vi. Delade ensamheten, oförstådd
heten med oss. Alla övergav Honom till 
sist och flydde. Han kände ångest och 
vånda inför lidande och död — som vi. 
I Getsemane bad Han: Låt mej slippa 
Far! Och på korset ropade Han: Min 
Gud, min Gud, varför har du övergivit 
mej? Han måste dö — som vi. Han blev 
lagd i en grav — som vi. Men Han över
vann döden och lever för att vi ska leva. 
Julgåvan — att Gud kommer hit — i ett 
barn hos oss. Att Han har stigit ned till 
oss i världens mörker och säjer: Var in
te förskräckta — jag är här. Detta är 
Julljuset som lyser i mörkret, och 
mörkret kan aldrig övervinna det.

Var det här en mörk julbetraktelse? 
Nej. För det Ljuset lyser också över 
glädjen. Gåvorna — gemenskapen där
hemma — skratten — blir bara varma
re, ljusare, gladare, när vi har upptäckt 
den stora Julgåvan. Men också i mörk
ret lyser Julens ljus. Ingenting kan släc
ka det. Var inte rädda! Han har kom
mit, som delade allt vårt, och ingen en
samhet finns mer.

Så går vi fram till krubban — ser 
Barnet som ligger där:

Ära vare Dej 
o Gud som är stor 
att Du kommer hit 
som vår lille bror.
Ja, Du kommer hit 
Du vill vara här 
Så blir Du ett barn 
som Maria bär.

Karin Svensson

God Jul
och

Gott Nytt År
önskar jag alla mina kunder.

(D a h h & tr
IRIS FORSBERG/ 

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

Stövlar, tofflor-
populära julklappar

Finnpers Skoaffär
Frelins gränd 23 • ORSA 

Tel 0250-402 32
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Jonas Ståbis minnen II
I  förra numret fick vi ta del av Jonas Ståbis minnen som soldat i Orsa Kompani. 
Här fortsätter vi med andra upplevelser från hans långa liv, ungefär så som de rela
terade i Mora Tidning den 16 september 1929 med anledning av hans 85-årsdag.

Jonas Ståbi med familj: Från vänster dottern Karin (gift Winberg), dottern Kerstin (gift med 
BondHans), hustrun Anna, sonen Erik (som gift Jemt Erik), dottern Mina (gift Norberg), Anna 
(gift Liljedal), Jonas, sonen Per. Bildarkivet. Foto: Hedvig Aulin.
Skogsarbete och slipstensfärder 
Vid 14 års ålder deltog Ståbi vid fäll
ning av mastträd i trakten av Untorp 
vid Harpkojan. Skogen var absolut 
orörd och odelad, men envar fick driva 
sitt behov mot erläggande av rotvärdet 
till socknen. Det var en grossör från 
Gävle, som utdrev dessa mastträd som 
gick till något skeppsbyggeri vid kus
ten.

De resligaste furor på upp till 25—30 
meter och oerhört grova fälldes och 
fraktades ner till Unån f v b till havet.

Dessa fällningar var oerhört svåra, 
och stort besvär förorsakade transpor
ten till flottleden på grund av de primi
tiva hjälpmedlen.

Dessutom drev man bommar till 
skeppsbyggeriet, cfch de mätte i allmän
het 12—14 tum, så inte heller dessa var 
några barnleksaker att handskas med.

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

Arbetslagen kamperade under bar 
himmel vid flammande nyingar om nät
terna. Man drev ideligen upp björnar, 
eftersom det var på vårsidan.

Dagspenningen utgjorde år 1858 36 
skilling eller 72 öre.

Om vintrarna drog Ståbi som andra 
orsakarlar ut med sina slipstenslass. 
Under högkonjunkturen på 1870-talet 
kunde man få 11 kr för en 20-tums 
slipsten. Under dessa färder måste Stå
bi begära permission från soldatskapet 
vilket också innebar laga skäl för från
varo vid mässorna i Orsa kyrka på sön
dagarna.

Jonas minns särskilt år 1853, då det 
under sommaren varit svår missväxt på 
grund av svår torka. Det blev att blanda 
bark i brödet och stor nöd rådde. Säd 
fanns inte att få på närmare håll än 
Gävle, dit man reste med häst och kärra

och mot slipstenar bytte till sig någon 
tunna spannmål.

Proviantresor
Ståbi gjorde årliga proviantresor till 
Falun, där han hos handlanden Björlin 
vid Åsgatan bytte till sig salt, sill och 
spannmål mot slipstenar. Jonas blev till 
sist som barn i huset, vänslades med pi
gorna och blev bjuden på brännvin av 
dessa. När så ryktet därom spred sig till 
andra forbönders kvartér och även 
dessa infann sig, blev det hastigt slut på 
trafiken ty Björlin ville inte hålla buffé 
för andra handelsmäns kunder.

Vägen till Falun tog man över Stums- 
näs till Rättvik och därifrån vintervä
gen över de tillfrusna sjöarna Brussen, 
Klemsjön och Arbohedssjön.

På sistnämnda sjö körde man förres
ten ner sig den vinter Ståbi och hans 
soldatkamrater 36 Modig, 42 Trogen 
och 111 Mann varit på besök hos rege
mentsläkaren i Falun. Avfärden från 
Falun blev sen, för man skulle först ha 
några färdknäppar innanför västen. 
Hästen blev orolig och skenade över 
Arbohedssjön när man väl kommit i 
skrindan. Alla kom i vattnet, men häs
ten slog sig fram genom isstyckena med 
den vattenfyllda skrindan efter sig. 
Hästen skulle nog i alla fall ha dragits i 
djupet om inte resenärerna lyckats 
komma till hjälp.

De satte in hästen i ett stall och mas- 
serade honom ordentligt samt fortsatte 
på natten vidare.

Ovannämnde Mann var en stor spe
fågel. Vid ett tillfälle beställde han öl 
på ett gästgiveri — för 111 Mann. Krö- 
garen beklagade emellertid att så myc
ket öl hade han tyvärr inte inne.

Järnbruk och transporter 
Ståbis far var en skicklig slipstenshac- 
kare som drog vida omkring med sina 
lass, men på vintrarna forade han också 
järnmalm från järnbodarna vid Orsa- 
sjön (vid nuvarande Ammunitionsbac- 
ken) till en hytta vid Tenningviken i 
Skattungsjön.

När smältningen var färdig kördes 
tackjärnsgaltarna till Furudals bruk. 
Där tillverkades allt från ankare och

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00 

Tel. 0250-411 10
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kättingar för flottans räkning till spisel- 
hällar mm. Malmen kom till Orsa med 
pråmar. I bakfora från Furudals bruk 
kördes järnbommar till Mora f v b sö
derut. Det tjänades goda pengar så Stå- 
bi kunde köpa sig en häst för 80 kr.

Jämsides med Furudalskoncernen ar
betade ett bolag som ägde smälthyttor
na vid Bäcka och Fredshammars bruk, 
där man tillverkade stångjärn, spiksmi- 
den och kärrskoningar. Om man hade 
kolat 100 skrindor fick man som pre
sent av bolaget en kärrskoning.

Midsommarkalas på 
Fredshammar
Fredshammars bruk inbjöd på midsom
mardagen till ett sjudundrande kalas, 
vartill hela socknen infunnit sig. Då 
spenderades brännvin och öl, och dan
sen gick mest hela dygnet. Ståbi min
des, att storspelmannen Blickus, Blecko 
Anders från Kyrkbyn, ledde musiken. 
Blickus var född där brandstationen låg 
och dog sedemera på Born. Han var 
skomakare till professionen, gjorde ut
märkta näverskor samt var snäll och 
beskedlig.

En midsommardag uppträdde en fin
ne, Rull Busk kallad, spritt språngande 
naken vid festen på Fredshammar. Han 
var drucken och sprang som en hund 
bland folkhoparna, vilka hade ogement 
roligt. När Rull-Busk av höga veder
börande togs i upptuktelse, sprang han 
ner till älvbron och störtade sig huvud- 
stupa ner i vattnet. Han sam emellertid 
som en säl och nyktrade till under sitt 
frivilliga kallbad.

Storskiftet
Storskiftet inom Orsa socken började 
1851 under ledning av lantmätare 
Lindstedt. Nämnda år drogs den stora 
baslinjen upp från södra sockengränsen 
vid Maggås till Härjedalsgränsen i 
norr. Denna baslinje var grundläggan
de för hela förrättningen och den upp
huggna rågången uppmätte 10 mil i 
längd. Från baslinjen insattes sedan pa
ralleller och kontrollpunkter.

Alla socknens fattiga, berättade Stå
bi, fick anställning som hantlangare vid 
storskiftesförrättningen.

God Jul och 
Gott Nytt År

Tillönskas alla våra kunder

STACKMORA HANDEL
Tel. 403 22

Varje söndag lystes det på i kyrkan 
hur många hästar och karlar varje rote 
skulle ställa på benen. I allmänhet var 
det tre hästar, en för lantmätaren och 
två för proviantskjutsarna. Dessutom 
hantlangare och bärare i mängd. Några 
vägar fanns inte, utan all proviant och 
redskap måste klövjas.

Ståbi var med under förrättningen i 
trakten av Knoppen, dit resan till fots 
tog två dagar. Storskiftet bekostades av 
jordägarna i förhållande till innehavet 
av graderad jord.

Byförhållanden
Ståbi berättar att varje husbonde i tur 
och ordning blev byföreståndare ett år i 
sänder. Denna befattning var sålunda 
tillfällig och tillsattes först senare ge
nom val på bystämman.

På rotekaveln skars in de märken 
som tjänade som bevis för utförda 
dagsverken för det allmänna. Sådana 
dagsverken kunde gälla snöplogning 
och borthuggning av ” knippor” i vä
garna. De smala långslädarna gjorde 
att vintertid öppethölls endast en ränna 
i vägarna. På sina ställen kunde snön 
torna upp sig till drivor eller svallis täp
pa till dessa rännor, varför ” knippor
na” måste hackas undan.

Byarna hade sina bestämda vägsträc- 
kor att hålla öppna. Skattungarna mås
te sålunda ploga ända till Oregränsen, 
Stackmora byamän plogade i Skattung- 
byn och Slättbergsfjärdingen hade sin 
sträcka mellan Kalimora och Skattung- 
byn.

Till rotelagens skyldigheter hörde 
dessutom att hålla reservhästar till gäst- 
giverierna. Från Orsa gästis skjutsades 
till Garberg, Skattungbyn och Mora. 
Vägen till Garberg gick över Heden och 
Orebron samt genom Hansjö, ty Storån 
saknade bro och överfors bara med 
roddbåtar.

Svärs Lars i Orsbleck skjutsade en 
gång kyrkoherde Abenius till ett hus
förhör. Svärs Lars hade en gammal 
krake i skaklarna, och prästen beklaga
de sig över det långsamma framåtskri
dandet. Nästa år, då Svärs Lars hade en 
pigg unghäst, hämnades han genom att 
låta hästen skena genom ” knipporna”

så att skrindan gick på ömse sidor och 
prästmannen skrek av förfäran. Då log 
Svärs Lars som annars var en gudfruk- 
tig man.

Kläder
Vid fyra års ålder bar Jonas som ortens 
sed var en hampskjorta, grå som säck
väv, skimpa och mössa men annars ing
enting. Först i sjuårsåldern fick han 
byxor av hemsått lin och hampa. Han 
gick i vall barfota och benen garvades 
så att skinnet var tjockt som sulläder.

Av hampa och lin tillverkades de fles
ta kläder. Det var en omständig proce
dur dessa växter hade att gå igenom in
nan de kunde sättas i vävstolen. Det 
måste rivas, kanas och bindas, varafter 
de under tre veckor lades i någon bäck 
för att rötas. Sen upphängdes de på 
tork på gärdesgårdarna, klubbades och 
gärmades, varvid växtfibrerna lösgjor
des. Nu följde bistningen, då lintottar- 
nas fibrer kammades loss över ett bräde 
med vassa spikar. Sedan blev det att 
spinna, koka, bleka, kota och ränna 
materialet. Ståbis far rände linet efter 
laduväggen där han slagit i träpinnar, 
då någon varpa inte fanns i huset. Först 
nu kunde man börja väva.

Undra på att man under dessa förhål
landen inte hade vare sig råd eller tid att 
äga mer än högst ett par omgångar klä
der, en för sommaren och en för vin
tern. Av det finaste linnet gjordes kra
gar till skjortorna.

Vargar
Ståbi minns att vargen härjade svårt 
ibland. En söndagsmorgon 1851 kom 
Bur Hans Ersson från Stackmora hem
körande med en skrinda full med ihjäl- 
rivna getter. Vargen hade nämligen den 
vanan att först åstadkomma massmord 
för att sedan i lugn och ro välja ut de 
läckraste stekarna.

VIOLINER-------------------------------------------
Skolviolin-satser i alla storlekar fr. 420:— 
Mästarvioliner för finsmakaren 
Stråkar •  Etuier •  Allt i tillbehör 
Instrumentreparationer •  Omtaglingar

pianoP i S S P m w l k
iOGATAN 27 • MORA « 02501174 00

För Din egen skull 
Handla hos fackmannen]
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En annan söndagsmorgon, då husfa
dern samlat familjen kring postillan 
och man enligt tidens sed läste för god 
årsväxt, blev det stor oro innaför gär- 
desgården, där korna intog försvars
ställning. Strax därpå kom en varg slä
pande på en get som den huggit vid 
strupen. Parveln Jonas, som var den 
mest snabbfotade, sprang efter inkräk
taren. På utsidan av stängslet uppenba
rade sig ytterligare en varg beredd att ta 
emot bytet. Geten var dock för tung, 
och innan vargen hade fått geten över 
stängslet var gårdsfolket den inpå livet 
och den måste lämna sitt rov i sticket. 
Geten, som bara var halvkvävd av 
strupgreppet, repade sig så småningom.

Tionde
Ståbi var med om att fullgöra prästens 
tionde genom dagsverken. Prästen 
skulle ha vart 30:de sädeskärve, 2 mar
ker smör, 1 lass långved, 1 struken fjär- 
ding korn, 1 mark humle och 1 ljus per 
hushåll. Dessutom hö och halm. När 
höet och halmen körts till prästgården 
bleb två lador fulla.

Nu hade Ståbis far vid ett tillfälle inte 
alla de här uppräknade sakerna. Den 
unge Jonas skickades då till prästgår
den för att fullgöra dagsverksskyldig
het. Han satte potatis och plöjde. För 
varje dag avräknades skulden hos kyr
koherde Arborelius med nio skilling.

Skolgången
Slättberg, Stackmora och Orsbleck ut
gjorde tillsammans ett skollag och 
dessa byar undervisades gemensamt av 
en lärare som flyttade sin skola mellan 
dessa byar. Varje hushåll fick bidra till 
avlöningen med in naturaprodukter el
ler någon mindre kontant ersättning. 
Till skollärarens rättigheter hörde 
” matdagar” som han hade i olika hus
håll. Familjer som inte hade barn i skol
åldern klagade över att även de utsattes 
för denna ” våldgästning” .

Så 1860-talets pedagoger hade långt 
ifrån någon avrundsvärd lott. Men 
skolmästarna var också de härdade kar
lar, om inte i krutrök så på krogarna 
och genom lägerliv. Ofta tog man näm
ligen gamla soldater till lärarsysslan.

Begravningsbyrån 
i Orsa 
LEVENIUS 
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen 
Tel affären 400 92, bost. 413 21

Några andra förutsättningar än att 
hjälpligt kunna läsa och skrivna behöv
des inte.

Barnen kom på morgonen dragande 
med var sitt långvedträd till skolan som 
inhystes i övergivna stugor eller var 
som helst. Några begrepp om luftkub 
och hygien fanns inte på den tiden.

Skrivundervisningen bedrevs i sand
lådor, där man ritade med träpinnar, 
och stavningen klarades genom tabeller 
på väggen. Trots dessa primitiva för
hållanden nåddes mycket goda resultat. 
Därtill bidrog inte minst prästerskapet 
som vid husförhören noggrant kontrol
lerade hur barnen klarat undervisning
en. Men även de äldre bävade för hus
förhören, och katekesen var en träget 
studerad lektyr i drängstugor och pig- 
kamrar veckorna före.

Lika ihärdigt bedrevs konfirmations
undervisningen. Den räckte ett halvår 
och avslutades vid midsommartiden. 
Där kunde det hända, att klena för
ståndsgåvor upphjälptes av ända till fy
ra års undervisning. Så det dugde inte 
att fuska om man vill bli godkänd. Och 
en skam var det att bli underkänd.

*
Därmed avslutas vår lilla serie om 

Jonas Ståbi och hans minnen.
Ståbi avled den 14 juni 1934 i sitt 90- 

de levnadsår. Mora Tidning ägnade den 
bortgångne en lång minnesruna som av
slutades så här:

” Rask och färdig var Jonas Ståbi in i 
det sista. Stor och ståtlig i sin orsadräkt 
och med käppen i hand marscherade 
han gladeligen en mil eller två om dagen 
när han hade ärenden att uträtta. Han 
var ideellt anlagd och en djup religiosi

tet präglade hans livssyn. Den 12 sep
tember skulle han fira sin 90:de födelse
dag, men dagarna voro räknade och ef
ter en veckas sjukdom insomnade han 
lugnt och fridfullt, efterlämnande sex 
barn i livet.

De som kommit i närmare beröring 
med den gamle hedersmannen sakna 
honom.”

Specialbutiken '

h e n n f 4

KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR ^  
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
— A ktue lla---

TYGER
•

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR
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QttiwJBWEftwdH* F ö r r  i  t i d e n
—Bilder från en temavecka i Stackmora skola—

Med mjölkflaska och smörgås i ryggsäcken promenerade skolbarnen 
på den gamla Slättbergsvägen till Slättbergs skola, som visades av Gun
nar Britte.

Vi går efter gamla Kyrkvägen.

Tunnbrödsbak med Eivor Lassar och Karin Caris. Elvi och Karin Hållén visade kardning och spinning på slända och 
spinnrock.

90-åriga lärarinnan Karin Elin berättade om skolan förr och hade lek- Eivor Lassar separerade och kärnade i stötkärna och i ’Oskar Nilssons’ 
tioner med barnen. "Gymnastikpå gammalt vis”. kärna.
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Vikingarna
—en resa i tiden

V II FEMMAN av Margareta, Klass 5 Digerberget

Det var distrikts-semifinal i den riksomfattande frågetävlingen Vi i femman en no
vemberdag i Orsa församlingshem. På hemmaplan kämpade Digerbergets femma 
mot Liljansskolans lag ifrån Svärdsjö.

Radio Dalarna var på plats liksom hejarklackar frän Svärdsjö och Orsa — klass
kamrater förstås — och många anhöriga. Orsalaget bestod av Johan Grip, Daniel 
Friberg och Margareta Franzon medan Svärdsjö representerades av Daniel Lars
son, Per Johan Råsmark och Erik Andersson.

Vi gratulerar Digerberget för att de kom så långt som till semifinal! Men hur 
gick det sen?

Margareta i Digerbergets tävlingstrio berättar:

Digerbergslaget i Vi i femman: Fo,o: B
Margareta Franzon, Johan Grip och Mikael Friberg. En ”dronk” fungerar som bisittare.

Det började med att vi klarade uttag- 
ningsfrågorna i TV. Sen blev det plugga 
av.

Den 14 oktober åkte vi till Vikarbyn. 
Nästan alla trodde att vi skulle vinna. 
Och det gjorde vi ju också, med 10—6. 
(Fast det var tur att Vikarbyn vann fot
bollsmatchen, som tröst.) I Vikarbyn 
lottade vi så att vi fick hemmamatch 
mot Liljansskolan från Svärdsjö. Då 
sade någon: ” Vi förlorar!” Det var ju 
faktiskt sant.

Den 4 november åkte vi buss ned till 
församlingshemmet. Därefter gick vi 
till kulturhuset för att titta på en utställ
ning om vikingatiden. Sedan gick vi till
baka till församlingshemmet. Då hade 
Svärdsjö-laget redan kommit.

Klockan 14 började vi inspelningarna 
som sändes i radio kockan 17.10. Frå
gorna var besvärliga. Men vi klarade 
som bekant 12 st, vilket var ganska 
många. Vi förlorade med 16—12. Efter 
tävlingen åkte vi hem och så var skolda
gen slut.

Tävlingen blir oftast avgjord på de 
2—3 första frågorna. Svärdsjö-laget 
fick en del av sina ideal-frågor. Vi fick 
också en del av våra ideal-frågor. Men 
de från Svärdsjö fick några fler än oss.

Margareta, 
Klass 5 Digerberget

VÄRDA DIN SYN
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

Fyrorna i Kyrkbyn, Skattungbyn, Di
gerberget och Berget fick ett stimule
rande uppdrag av vår kultursekreterare 
och Vuxenskolan: att göra modeller 
och minimiljöer av vikingafolkets liv 
och leverne. Modellerna skulle ingå i en 
utställning i Kulturhuset, ett evene
mang söm skulle spegla livet under vi
kingatiden. Varje klass fick bestämma 
uppgifter att åskådliggöra olika miljöer 
på en triangulär platta, t ex Smedja, 
Arbete vid elden, Matlagning, Gästa
bud, Vikingagård, Fiske, Byteshandel, 
Handelsstad, Skeppsbyggeri mm.

Både lärare och elever tände på upp
giften, och resultatet lär inte vänta på 
sig. Små byar, människor, djur land
skap växte fram i klassrummen med 
hjälp av träklossar, läderbitar, pipren- 
sare, flirtkulor, papp, papper, blom
pinnar . . . Böcker om vikingatiden 
plockades fram och studerades — rik
tigt skulle allt vara. Som kronan på ver
ket färgsattes det hela.

När så allt var klart, bar det iväg till 
utställningslokalen och plattorna passa
des in i montrar till allmänt beskådan
de. Det blev pressvisning och vernissage 
inför en intresserad allmänhet.

Se det var ett riktigt temajobb för vå
ra fyror, lärorikt och spännande!

Nämnas bör, att utställningen i fråga 
inte bara visade skolbarnens modeller. 
Nej, där fanns annat fint att beskåda: 
en stor reliefkarta över vikingarnas fär
der, fornfynd från vår bygd, textilut
ställning, bilder, allt omgivet av fanta
sieggande kulisser.

I anslutning till utställningen anord
nades en forntidsafton med musik på 
gamla lurar och horn, föreläsning om 
Orsa under vikingatiden och förevis
ning av textilarbete i äldre tid. Orsa Lin 
och slöjdlaget svarade för det textila in
slaget.

Här berättar ett par fyror om hur det 
var att jobba med utställningen:

Vikingajobbet av Anna Andersson, Ak 4

En dag sa magistern, att vi skulle gö
ra saker till en vikingautställning i Kul
turhuset. Vi skulle jobba i grupper. I 
den gruppen jag var i var vi sex stycken. 
Den gruppens uppgift var ” Matlagning 
vid elden” .

Vi kom överens om att vi skulle byg
ga ett hus. Och inne i huset skulle det 
vara en eldstad av sten.

Och så började vi bygga huset. Vi 
gjorde det av trä och kartong, och sen
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målade vi huset. När vi målat huset och 
satt fast väggarria, gjorde vi alla detal
jer. Tre av oss gjorde bakgrunden. När 
den hade torkat, satt vi fast den.

Sedan limmade vi fast de andra sa
kerna, som vi gjort.

Sista timmen i skolan fick vi låna 
Laggars släpkärra och köra vårt bygge 
till kulturhuset.

Anna Andersson, 
Ak 4

Vikingarna av Gerd Wolf
I vår klass fyra skulle vi jobba med vi
kingarna. Vi skulle göra olika modeller 
på plattor, som vi skulle visa upp på 
kulturhuset i november.

Vi delade upp oss i grupper, som sen 
fick välja vad vi skulle jobba med. Vi 
valde att jobba med vikingahuset.

I min grupp var de sura nästan jämt 
på varandra. Och det gick sakta, men vi 
blev klara i alla fall. Och Kennet Ham
mare byggde vårat fina hus. Men vi an
dra gjorde också någonting. Vi gjorde 
inredningen i huset.

En dag sa magistern, att alla grupper 
skulle vara klara. Vi skulle gå bort till 
kulturhuset med modellerna. Vi gick 
näst sist dit.

Och nästa vecka fick vi gå dit och tit
ta på utställningen. Och det var jättero- 
ligt.

Och så slutade berättelsen om fyran 
som skulle jobba med vikingarna.

Gerd Wolf
Åk 4

Orsa Lärarförening
Onsdagen den 8 oktober samlades Orsa 
Lärarförening på Bergetskolan för att 
hålla sitt 90:e årsmöte. Efter förhand
lingar och gemytlig samvaro kring kaf
feborden fick deltagarna lyssna till 
Gudrun Zachrisson, när hon i ord och 
bild förmedlade intryck och erfarenhe
ter från Dukwe flyktingläger i Botswa
na. Efterföljande frågestund och de 
långa varma applåderna, visade åhö
rarnas tacksamhet för det initierade fö
redraget om svårigheter och glädjeäm
nen under arbetet i ett läger av Dukwes 
stora format.

Ur protokollet kan nämnas att till 
ordf. för kommande verksamhetsår 
omvaldes skolchefen, Olle Bjärkmar. 
Styrelsen i övrigt: Gudrun Eriksson, 
Ingegerd Fjelstad, Siv Larsson (sekr) 
och nyvalde Allan Berglund, som åtog 
sig kassörskapet.
Till revisorer omvaldes Rolf Liljeberg 
och Helga Johnsson med Arne Svadling 
som suppleant.
Johannes Hasmats och Mårten Ohlsén 
revisorer för fonderna.

Valberedningskommitté: Hans-Erik
Laggar och Siv Åsenlund samt Britta 
Larsson (sammankallande).
Redaktör för Orsa Skoltidning: Pelle 
Jakobsson.
Redaktionskommitté: Ulla Enmalm, 
Johannes Hasmats, Inga-Britta Johans
son och Tommy Jonow.
Kassörskapet för skoltidningen hand
has av Marianne Stäring, skolkontoret. 
Meddelades också att nästkommande 
årsmöte förläggs till Kyrkbyns skola.

På styrelsens uppdrag 
Siv Larsson

Ingegerd A ar o, skolpsykolog

Välkomna Julklappar
Vad skall man ge en karl i Julklapp?
Ja, det är just frågan. Bekymra Er inte allt för mycket om den saken — 
Kom till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att bå
de Ni och han blir nöjda.
Skjortan o. Slipsen är de stora julklapparna — ett påstående som knap
past kräver några bevis. Vår verkligt förnämliga sortering gör, att Ni kan 
låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så 
vis dubbelt välkommen. Sportskjorta 78:— Dressskjortor från 79:75. 
Slipsar från 39:75.

En härlig pyjamas blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från Flanell 
136:—, trikå 89:50, poplin 159:—.

Ett par varma trevliga handskar säger säkert inte en herre nej till. Flanell 
o. yllefodrade från 87:50.

Tröjor o. Slipovrar är sköna värmande plagg som vi vet att HAN sätter 
stort värde på:
Rund-hals pullover fr. 188:— , Slipover fr. 85:—, Stick.västarfr. 169:-.

Julklappar till Barnen
— löser Ni lika lätt — Barnkläder bör vara av högsta kval. Vi 
har en av Dalarnas största sorteringar av kvalitetskläder för 
barn, till de rätta julklappspriserna! Märken som Reima, Fix, 
Finnwear, Marina m fl, är fabrikat, som blir billigast i läng
den! Pröva och Vi törs lova — Ni märker skillnaden!

NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ 
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

BARN 402 19 S Davidsson HERR 400 05
— VI HAR DET BÄSTA — AV DET MESTA—
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Sfi = Svenska för invandrare av Gudrun Zachrisson
Är du invandrare i Sverige? Då har du 
rätt till gratis undervisning i svenska. 
Den är delad i två etapper:

grundläggande undervisning 
(grund-sfi)

påbyggnadsundervisning
(påbyggnads-sfi)

I grund-sfi får man lära sig grunder
na i det svenska språket. Man lär sig 
också en del om Sverige, det svenska 
samhället och sina rättigheter och skyl
digheter där.

De flesta beräknas behöva ca 
400—500 timmar för att uppnå god
känd nivå. Man måste alltså kunna

uppvisa intyg på genomgången, god
känd kurs för att komma vidare eller 
söka arbete. Man läser på deltid, 12— 
16 timmar per vecka och förväntas 
också studera en hel del hemma.

I Orsa har 14 vuxna iranska flykting
ar just påbörjat sin grund-sfi. Under
visningen sker i KomVux’ regi och lära
re är undertecknad. Vi läser 3 timmar 
om dagen och räknar med att avsluta 
kursen ungefär till midsommar.

Alla talar persiska, ett språk som vis
serligen tillhör den indoeuropeiska 
språkfamiljen, men som är helt olikt de 
språk vi förut kommit i kontakt med.

Dessutom skrivs det med helt andra 
skrivtecken. För mina ögon liknar det 
mest ett vackert mönster!

Hur det här ska gå undrar väl både 
lärare och elever på detta stadium. Vi 
har inget språk gemensamt utan får 
trassla oss fram på alla möjliga konsti
ga vis. Det gäller att ha fantasi och vara 
uppfinningsrik. Det är i alla fall spän
nande! Vi får väl återkomma lite längre 
fram och berätta hur det går, förhopp
ningsvis kan någon eller några elever då 
komma till tals.

Gudrun Zachrisson

*
Verksamhets 
berättelse 
för Orsaskolans 
elevråd 1985-86
Styrelsen har bestått av:
Ordf: Lina Sandvik
V.ordf: Lena Spjuth
Sekr: Linda Arvidsson
V.sekr: Anette Wass
Kassör: Camilla Bölling
V.kassör: Richard Hansson, Jacob
Limby

Vi har haft fem styrelsemöten, ett 
elevrådsmöte och ett årsmöte under 
året.

I elevrådet har det även ingått två 
kommittéer:
Festkommittén som ordnat skoldanser- 
na.
Beställningskommittén som tagit emot 
beställning på elevkalendrar, skoltröjor 
och avslutningshattar.

Under höstterminen -85 övertog be- 
spisningspersonalen försäljning av mel- 
lanmålskuponger.

Vi har prenumererat på flera tidnin
gar åt eleverna. Inom elevrådet har vi 
diskuterat sysselsättningsproblemen för 
Orsaungdomar på helgerna, och manat

SALONG BLÅSENBORG
Prinsvägen 1 • ORSA 

ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

på ungdomsgården Kulan, Parken Ske- 
er, Orsa kommun att ordna med danser 
och andra sysselsättningar på helgerna.

Styrelsen och studierektorn Curt Er- 
icksson har gått igenom ordningsregler
na på skolan.

Elevrådet anordnade en temadag 
som hette ” ett friskare liv!’ Den handla
de om cancer. På dagen visades film 
och gavs information av skolvärd och 
skolsköterskan. På kvällen ordnades ett 
disco där alla intäkter gick till cancer
fonden.

Onsdagen den 4 juni arrangerade 
elevrådet brännbollsmatch lärare — 
elever på skolgården, en konsert och 
pick-nick vid Ångbåtsudden. Elevrådet 
bjöd på glass och städade efteråt. 
Elevrådets styrelse för detta läsår 
har följande sammansättning:
Ordf: Anette Wilhelmsson, 8 c 
V.ordf: Lina Sandvik, 9 c 
Sekr: Niclas Sjöström, 9 a 
Kassör: Jacob Limby, 9 d 
V.kassör: Tomas Olsson, 9 d 
Ledamot: Mats Nilsson, 7 a 
Ledamot: Marlene Andersson, 7 b

Elevrådet

Q

R Ä T T E L S E R
Några felaktigheter har insmugit sig i 
förra numret. Man brukar i sådana fall 
skylla på en retsam figur kallad Tryck- 
felsnisse, men den här gången får allt 
redaktören själv ta på sig ansvaret.

För det första så stod det om korpral 
Giftings barnbarns barnbarn att deras 
farmor heter Britta Roos. Delvis fel var 
det. Britta är faktiskt mormor till Jen
ny, Jon och Anna-Lena på omslagsbil
den. Farmor är hon till Sofia, som sitter 
till vänster på bilden.

För det andra så stod det om de två 
ungdomarna som intervjuade skolmi
nistern att de var syskon. Fel! Kusiner 
ska det vara.

För det tredje: I artikeln ” Skolpsy
kologen har ordet” blev ett stycke lite 
svårbegripligt till följd av att rader bli
vit omblandade. Så här ska det se ut:

” Som skolspykolog skall jag arbeta 
för att göra elevernas situation såväl i 
skolan som på fritid så bra som möj
ligt. Detta vill jag göra genom att dels 
arbeta med enskilda elever som behöver 
stöd och hjälp, dels arbeta med elever i 
grupper. Jag vill gärna att eleverna själ
va ska kunna söka min hjälp då de be
höver någon vuxen att vända sig till. 
Annars får jag ofta kontakt med elever 
vid mina besök ute på skolorna.”

Red.

1
t

VVS -produkter 
och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 423 17
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Snart är det dags
att höja priset på Orsa Skoltidning! Vi 
på redaktionen har ännu inte bestämt 
oss, men tyvärr ser det ut att bli nöd
vändigt.

Hittills har vi klarat det ekonomiska 
med nöd och näppe, men ökade tryck
kostnader har aviserats, och då måste vi 
väl skaffa fram pengarna någonstans.
Vi hoppas att våra kära läsare hjälper 
oss. Det vore väl synd om vi skulle 
drabbas av tidningsdöden.

Bli alltså inte förvånad om nästa 
nummer kostar någon krona mer. Du 
köper väl ändå och läser vår unika tid
ning!

Så ett litet julklappstips: En prenu
meration på O.S. Släkt och vänner, va
re sig de bor i Orsa eller ute i landet, 
uppskattar säkert att få skoltidningen i 
brevlådan fyrå gånger per år.

Vårt postgironummer hittar du på 
sista sidan.

Red

Om minnesfonder
Det var ganska vanligt tidigare att det 
instiftades minnesfonder, när lärare el
ler andra personer i Orsa, som varit sär
skilt intresserade och engagerade för 
skola och barn, pensionerades eller av
led. Ofta var då bestämmelserna för ut
delning ur fonderna att man ville belö
na elever som varit duktiga, flitiga, go
da kamrater eller allt detta samtidigt.
Med tiden har de flesta av dessa fonder 
antingen slagits samman till en större 
fond eller har bestämmelserna ändrats 
till att mer gälla hela skolenheten än 
den enskilda eleven.

På Digerbergets skola har vi två så
dana minnesfonder. Dels Ernst Kedings 
fond dels Anders Byréns fond. Ernst 
Keding var ju under lång tid lärare i 
Kårgärde och Anders Byrén i Torrvål.
Båda skolorna nu nedlagda sedan län
ge. Pengarna överfördes då till Diger
bergets skola. Under de senare åren har 
vi använt en del av avkastningen till in
köp av lekmaterial för barnens raster.

Häromdagen fick t.ex. varje klass en 
egen boll och vi gjorde en liten ceremo
ni kring utdelningen, när Marianne 
Ehrlin berättade för barnen om hur det 
kunde vara ” i skolan förr i tiden” . Vi 
tycker det kan vara ett sätt att i någon 
mån få barnen att känna sambandet 
bakåt i skolans värld.

Ch.H.

LUCIA av Maria Svälas, Åk 4
Lucia hon kommer, Lucia hon går. 

Lucia är här nu med ljus i sitt hår. 
Hon bjuder på kaffe, hon är oss så 

kär.
Hon går genom husen och sjunger så 

här:
— Sancta Lucia, Sancta Lucia!

Maria Svälas, 
Åk 4

JULDIKT!
Tomtefar kommer om julen 
med julklappar små.
Till snälla små barnen han ger dom, 
medan Tomtemor lagar gröten 
och tomtenissarna klär den stora gra
nen.
Snart, snart kommer Tomtefar!
Då ska dom alla äta av julegröten!

JULTOMTEN av Maria Hagman, Åk 2
Det är dan före julaftonen. Mamma 
och pappa är ute och handlar julklap
par. Lisa och Bo får stanna hemma. 
När pappa och mamma kommer hem 
är det kväll. Barnen får gå och lägga 
sig.

När barnen vaknar är det julaftons- 
morgon. Då är det bara att vänta tills 
jultomten kommer.

Nu äter vi frukost. Nu är det kväll. 
Jultomten kommer snart.

Nu plingar det på dörren. Bo öppnar. 
Där står jultomten. Bo och Lisa får 
julklappar.

Maria Hagman, 
Åk 2

Teckning: Annelie Wallinder, 
å k .  6

Vackra julblommor
från egna odlingar. ■ ■

Julblommografera i god tid! interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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Teckning: Martin Moraeus, 
åk. 1

'I
4h
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TOMTEFLICKAN av Maria Hansson, Åk 3
Det var en gång en sommar. I skogen 
fanns en tomteflicka, som hette Anne- 
lie. Hon bodde hos sin far och mor. En 
dag sa hennes mor: ” Du måste hjälpa 
mig med maten för vintern.” Så gick de 
ut i skogen och plockade bär till vin
tern. Sen måste hon plocka ull, som 
hennes mor skulle väva till kläder i vin
ter.

Så kom den hemska vintern. Alla 
djur hade inte mat, så Annelie gick ut 
varje kväll med mat åt dem. En kväll, 
när de satt vid brasan i stugan, sa tom
tefar, att om två veckor skulle han ut 
med julklappar till alla barnen i hela 
världen. Han frågade, om Annelie ville 
följa med. Men först skulle hon få en 
julklapp av tomtefar. Han tog fram ett 
stort paket. ” Här ska du få för att du 
har varit så snäll mot alla djur” , sa 
tomtefar. I paketet låg en vacker doc
ka, som hade guldhår, blå ögon, röd 
man och röda kinder. Hon hade en vac
ker rosa sidenklänning på sig.

När julen kom så åkte Annelie och 
hennes far ut i rymden med släde, för 
tomtar bor på månen, tror jag. På kväl
len kom de fram till jorden. Alla barn 
fick julklappar. Jag fick också en jul
klapp, en barbiekille.

M aria  Hansson, 
Åk 3

EN RESA av Hans Rullgård-Penny, Åk 2
I våras var jag i Amerika. Jag åkte 
flygplan dit. Det var första gången jag 
var i ett annat land. Innan jag kom till 
flygplatsen var jag rädd och hittade på, 
att planet skulle gå sönder och ramla 
ned. Men då jag kom till flygplatsen ba
ra väntade jag på, att vi skulle få kliva 
på. Då vi kom till Amerika var det 
kväll.

Först åkte vi till New York, men vi 
skulle till Nordcarolina. Vi åkte dit med 
ett annat plan. Sen kom min pappas 
bror och skjutsade hem oss till min far
mor. Jag somnade innan vi kom fram.

Vi stannade där i tre veckor. En vec
ka åkte vi till Atlanten. Där bodde vi på 
ett hotell. Hotellet låg så att Atlanten 
var bakom hotellet.

Jag tyckte, att det var roligt att gräva 
i sanden, för då hittade man små krab
bor. Den första gången jag hittade en 
krabba, såg jag bara skalet och trodde, 
att det var en sten och tänkte kasta bort 
den. Men då kände jag, att det drog och 
släppte den. Sen grävde jag upp dem 
och satte dem på sanden och tittade hur 
de kröp. Då jag kom hem var det snö 
och kallt och det kändes ganska kons
tigt.

Hans Rullgård-Penny, 
Åk 2

Orsa Lås & Nyckelservice
Jonas Karlbom • Butik och verkstad Järnvägsgatan 31, Orsa • Tel. 407 19

N ycklar tillverkas m edan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Jour dygnet runt!

NÄS
GlASNÄSTERi

Effr.
— Nyman & Johansson — 

ORSA

Vid södra järnvägsövergången 
mitt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilglas •  Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.— Lord. 9— 20, Sönd. 13—20

RÄTTVIKS ANTIK
Hans Rabenius 

Storgatan 5 « RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Språngs...
när det gäller färg, 
vägg och golv.

Orsa, tel. 403 40
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Jul förr i tiden 
—från skoltidningens julnummer 1934—

VAD FARMOR BERATTAT 
OM EN JUL FÖRR av Gunhild Ström, Klass 5 

En gång, då farmor kom hem till oss, 
berättade hon om en jul förr. Före jul 
var det mycket arbete. Man skulle bryg
ga öl av malt samt baka ärtbröd. Det är 
nästan lika som tunnbröd men med grå
ärter i. Det fanns inga andra ärter förr. 
I stugan var det smutsigt, ty man skura
de nästan aldrig, bara till jul och mid
sommar. När man skurade, så tog man 
en kvast doppad i vatten, så satt man 
foten på kvasten, som var gjord av 
björkris, och så gnuggade man fram 
och tillbaka. På så sätt blev golvet rent. 
Så skulle man tvätta kläder. När klä
derna hade torkat, så kavlade man klä
derna i stället för att mangla dem. I stu
gan var det två stänger i taket. På den 
ena hängde man kläder och på den and
ra strumpor. När det skulle vara riktigt 
fint, hängde man opp alla fin dukar ef
ter väggarna. Därefter hackade man en
ris och strödde på golvet. På julaftonen 
satte mor fram lutfisk. Ingen risgryns
gröt lagade de då, för det fanns inget 
ris. I en stor träskål satte de fram flera 
kilo smör. Så satte mor fram ärtbrödet. 
På julmorgonen åkte allesammans till 
julottan. Då höll en karl i ett tjärbloss, 
som brann tills de kom till kyrkan. Där 
kastade man alla blossen i en hög fram
för porten.

Gunhild Ström, 
Klass 5

HUR DET VAR PA JULEN 
FÖR 75 ÅR SEDAN 

Berättat av Anna Larsson. av Nils Åke Bäckman, Klass 5
För en 75 år sedan, när julaftonen kom, 
så skurades golvet med en kvast eller 
grantvaga. Sedan sköljdes golvet, och 
sköljvattnet sopades i ett hål, som var 
beläget vid sidan av dörren. För att få 
golvet torkat, gjordes en stor stock- 
vedsbrasa i den öppna spisen. Sedan 
hackades granris i ladugården och bars 
in och ströddes över golvet.

Sedan var det att laga i ordning jul
maten. Det var luftfisk och julgröt. På 
bordet sattes sedan ett grenljus, som 
var stöpt av talg långt före jul. När man 
så hade ätit julmaten, var det att skyn
da sig i säng, för att på morgonen kom
ma i god tid till kyrkan på julottan. För 
att på den tiden for man mangrant till 
kyrkan, den minste såväl som den störs
te. Under färden till kyrkan hade de 
stickbloss, vilket var lagat utav tjärved, 
som späntades i fina stickor, och sedan 
bundos ihop. De kallades julbloss och 
tändes, när man for till kyrkan.

Nils Åke Bäckman, 
Klass 5

Björn Bergman
åk. 1
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ATT VARA UNG NU FÖRTIDEN! av Alexandra Holm lund, Åk 6 
Det är jobbigt att tänka på all miljö 
dom förstör, och alla mord, och krig, 
utsvultna barn, och fattiga människor.

Alla saker man ska köpa är mycket 
dyrare. Det blir mer och mer avgaser 
och på-körningar.

Fast det är kul också. Man behöver 
inte tänka på att man måste betala räk
ningar och sånt.

Det är mer ungdomar som stjäl i af
färer. vattnet är smutsigare.

Alexandra Holmlund, 
Åk 6

BJÖRNEN BRUM OCH 
SNÖPLOGEN av Linus Masser, Åk 2

Brum är en liten björn. Idag snöar det. 
Det är den första snön. Brum älskar 
snö, men han är rädd för snöplogen, 
för den åker så fort. Den sprutar så 
mycket snö och låter illa. En dag åkte 
en snöplog förbi Brums hus, medan 
han var ute, och då svimmade han.

Linus Masser, 
Åk 2

JAG OCH MIN KATT av Carina Augustsson, åk 4 
Min katt är fin, mjuk, skön, gosig och 
mysig. Hon brukar ligga i min säng, 
och hon heter Sessan. Det är en massa 
färger på henne och snäll mot mig är 
hon också. När vi fick vår första katt, 
och det är Sessan så blev vi allihopa gla
da. Vi ville leka med henne direkt. Hon 
lekte och busade med oss och sprang ef
ter fotterna på oss.

En dag frågade jag:
— Var är Sessan, jag vill leka med 

henne och ha skojigt. Men då sa mam
ma:

— Hon gick alldeles nyss ut. Då gick 
jag ut för att leta, men jag kom nästan 
lika snabbt in som jag gick ut, för jag 
stötte på en älg. Älgen stack åt ett håll 
och jag åt det andra. Men inte en skymt 
av vår katt såg jag. Senare på dagen 
dök hon upp i alla fall på framsidan av 
huset. Jag sprang fram till henne, och 
så tog jag upp henne och gick in med 
henne. Vi gick först in i vårt rum. Sen 
gick vi in i köket, och där hittade jag en 
tråd och började leka med henne.

Carina Augustsson, 
åk 4

" VEDKA PSPECIA LISTEN”
Tillverkning och försäljning av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Orsa Svets -  tttek
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Anlita W S -  
fackinannen 

-innan något 
händer

1  wesströms w s
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Q D  CF C ARLS son AB
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SVETSNING
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FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

RUNES KIOSK 
& GRILLBÅR
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VIKINGAFÄRDER av Simon Gershater, Åk 4 
Roffe var en av fyra vikingahövdingar i 
Birka. Han var ofta ute på vikingatåg. 
Nu ska jag berätta om ett av dem. Det 
hela började så här:

Roffe gick på sin hemgata i Birka och 
hade tråkigt. Han hade inte varit ute till 
havs på länge utan hade mest tillbringat 
tiden med att göra pilar. Men nu kom 
Knut, en annan hövding, springande 
och flämtade:

— Nu är det dags igen! Nästa vecka 
bär det av på plundringståg. I hela Bir
ka blev det nu ett lastande och kånkan
de, så att man knappt hade tid för alla 
köpmän och kunder, som också var i 
farten. Birka var ju en viktig handels
stad.

Slutligen var det klart för avfärd. 
Mången tår fälldes av vikingarnas fruar 
och barn. Några av männen skulle ju 
kanske aldrig återvända. Alla hjälpte 
till att skjuta ut båtarna. I den kalla 
gryningen blev fingrarna stelfrusna. 
Fyra drakskepp seglade så i väg från 
Roslagen. Färden gick över Ålands hav 
och genom den åländska skärgården. 
Sen följde man den finska kusten och 
kom så småningom till utloppet av flo
den Neva längst inne i Finska viken. 
Färden gick vidare uppför Neva och in i 
sjön Ladoga. Och där, i en av Ladogas 
vikar, gjorde sej vikingarna beredda för 
ett strandhugg. Inte långt från stranden 
låg nämligen ett kloster. När de bröt sej 
genom porten, så hörde de från kloster
kyrkan munkarnas böner: — O milde 
Herre Gud, bevara oss från nordmän
nens raseri. Vikingarna fick skeppen 
fullpackade med slavar och dyrbara sa
ker.

Så fortsatte de vecka efter vecka på 
floder genom hela Gårdarike (Ryss
land) och stannade ibland för att göra 
strandhugg eller byta varor. Två av 
skeppen kom ända till Kaspiska havet. 
Efter en seglats över detta stora vatten 
kunde man byta varor med araberna, 
t.ex. pälsverk mot guld och silversaker 
eller särk (siden). Men Roffes och 
Knuts drakar höll sej i västra Ryssland 
och seglade nerför floden Dnepr till 
Svarta havet. Över detta hav kom man 
till konstantinopel. Denna stad kallade 
de Miklagård, den stora borgen. Där 
härskade den östromerske kejsaren.

Hans väl befästa borg vågade sej Roffe 
och hans män inte på. Men kejsaren ha
de hört talas om vikingar som djärva 
och orädda män. Han kom nu med ett 
anbud om att ta dem i sin tjänst. De 
skulle få bli väringar, en sorts livvakter. 
Många av vikingarna nappade på anbu
det. Lönen var god, och man skulle få 
äta och dricka gott varje dag.

— Men jag tror jag avstår, tänkte 
Roffe. Han började längta hem. Det 
gjorde även Knut.

Snart seglade två stycken drakar på 
Svarta havet igen, upp för floden 
Dnepr, genom västra Ryssland och så 
småningom på Östersjön mot Sverige. 
Efter många månaders äventyr återsåg 
de Sveriges kust.

Simon Gershater, 
Åk 4

LIMERICK av Maria, Veronica och Therese, Åk 7

En söt liten hund från Paris, 
han liknade mest en gris.
Hans öron var små, 
hans nos likaså.
Men han var gullig ändå 
på nåt vis.

Maria, Veronica och Therese, 
Åk 7

Orsa SKATTUNGE LIVS
Lastbilcentral Tel 511 77

utför alla slags transporter önskar alla
En G o d  J u l  o c h

Tel 404 30, 404 31 e t t  G o t t  N y t t  Å r
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J U L P R I S T Ä V L A N  1986
Det blev en rebus igen. Så när du har löst den, går det bra att skicka lösningen till Orsa Skolkontor, 794 00 Orsa, 
senast Trettondagen 1987. Märk kuvertet ” Julpristävlan 1986” . Det kan bli något läsvärt till belöning.

TEATERBESÖK I FALUN! av Renée och Jessica, Åk 9

En dag åkte alla 9:or till Falun för stu
diebesök på Dalateatern. När vi kom 
fram fick vi se på när de repeterade ” 1 
askan vid floden sökte hon” . Vi delade 
också in oss i grupper för att titta på 
när de gjorde masker, kläder mm. Se
nare åkte vi i väg till verkstaden. Där 
fick vi se vad scenografen, målaren, 
snickaren och ljudmixaren gjorde.

Genom detta studiebesök på Dalatea
tern lärde vi oss mycket. Nu väntar vi 
på att få se när de spelar ” 1 askan vid 
floden sökte hon” den 21 november.

Renée och Jessica, 
Åk 9

•lo n sered
P f t O  L I M E

Skogsutrusta hos

Blickusvägen 15 • ORSA 
Tel. 0250/406 78 

Säkrast kl. 16.00-19.00

OLYCKSVINTER av Tomas Svensson, Åk 2

Jag åker kälke. Oj, en bil! Nu är det 
min sista stund. Hjälp, hjälp! Ambu
lansen kommer. Nu ligger jag på sjuk
huset. Nu är jag nästan frisk.

Jag har bara ett ben, som är brutet.
Tomas Svensson, 

Åk 2

AEG « AEG * AEG • AEG

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER 
installationer- Service

HelgeSom EL
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Tel 0250-416 11

AEG • AEG • AEG • AEG
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att spara?
Vad är det 
för prat!

Öppna Miljonkonto
O  LÄNS! BANKEN

DALARNA
ORSA • Tel 0250-436 00
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