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Jular med kontraster av Jan-Erik Isaksson 
Vad spännande, tänkte jag. Tåget hade 
börjat rulla ut från stationen. Min mor 
stod och vinkade. Hon hoppades att jag 
snart skulle vara hemma igen. Men mycket 
skulle komma att vara förändrat innan vi 
såg varandra nästa gång. Det var barnet 
min mor vinkade farväl till. För lika 
snabbt som tåget ökade farten, lika fort 
fördes jag från min barndoms värld ut i 
den stora vida världen.

Året var 1958. 16 år gammal var jag på 
väg till Oxelösund där ett stort fartyg låg 
och väntade på mig. Det enda jag då visste 
var att vi skulle föra last till persiska viken, 
Kuwait, Iran och Irak. Men innan resan 
var slut hade vi farit över alla jordens hav 
och besökt alla dess kontinenter. Men det 
jag vill berätta om nu är upplevelser i jule- 
tid på platser och i situationer som är 
aktuella än i dag, i mellanöstern och i Syd
afrika.

Sjöman modell -58.

SUEZ-BASRA
Julen 1958 närmade sig. Vi skulle pas

sera genom Suezkanalen. I inloppet mot 
Suez låg det fullt med sönderbombade 
och sänkta fartyg. Det var spåren efter 
Suezkriget 1956. Var det så här verklig
heten såg ut? Den verklighet som bara 
varit tryckta nyheter på tidningspapper, 
som handlade om en ”annan” värld långt 
borta. Nu upptäckte jag att det var i vår 
värld det hände, den värld jag själv fanns 
med i. Allt verkade kaos här jämfört med 
välordnade Sverige. Soldater, stridsvag
nar och kanoner fanns där på allvar. Men 
ett svenskt fartyg räknas som svenskt 
territorium. Som en neutral liten oas av 
Sverige gled vårt fartyg genom Suez och 
det kaos som rådde där. Vi ägnade oss åt 
att städa, göra fint och förbereda julen. Vi 
firade en traditionell svensk jul med skin
ka gröt och allt som hör till. Någon gran 
gick inte att ordna men vi fick julklappar 
som förmedlats genom sjömanskyrkan. 
Jag minns att jag faktiskt blev jätteglad åt

ett par stickade vantar, trots att det var 30 
grader varmt. Men det var omtanken som 
gladde. Det fanns människor som tänkte 
på oss och ville dela med sig av sitt jul
firande. Omtanken om andra kan nå över 
hela världen, den växer t.om. när avstån
det är stort. Den här världen behöver 
mycket av omtanke!

Vi stävade vidare genom persiska viken 
upp mot Eufrat och Tigris utlopp. Skapel
seberättelsens floder. Var det här Edens 
lustgård hade funnits? Sägnen säger så. 
Det är i alla fall det vackraste och bör
digaste området i den delen av världen. 
Vår destination var Basra. Här ligger 
gränsen mellan Iran och Irak. Redan då 
var kriget nära mellan dessa länder. Man 
sköt ofta över gränsen mot varandra. I dag 
är Basra jämnat med marken. Hela om
rådet har varit ett fruktansvärt slagfält i 
sju år nu. Kanske är det också en bild av 
vår mänsklighet, Edens bördiga vackra 
lustgård förvandlad till ett månlandskap 
fylld av bombkratrar och skyttegravar. 
Hur kan det vara möjligt att människor 
gör det som är så omänskligt? När jag ser 
nyheterna därifrån i dag vet jag att veklig- 
heten är värre än vi någonsin kan förstå. 
Alla de mänskliga tragedier som följer i 
krigets spår kan vi aldrig sätta oss in i.

I dag har följderna av det kriget nått 
ända till Orsa. Människor tvingas att fly, 
mest flyktingar kommer ifrån Iran, p.g.a. 
det inre förtrycket som också råder där. 
Detta ovanpå krigets omänskliga helvete. 
Vi får aldrig glömma att de flyktingar 
som kommer hit har tvingats till det och 
att det är vår skyldighet att ta emot dem 
på bästa sätt. Jesus själv fick ju lov att leva 
som flykting. Det dröjde inte länge efter 
det att Jesus var född, som Herodes sol
dater letade efter honom. Josef, Maria 
och Jesusbarnet tvingades att fly till 
Egypten. När förtryckaren var borta 
kunde de återvända igen. Det gäller också 
dagens flyktingar. De längtar efter att få 
återvända hem igen. Men medan de bor 
hos oss skall vi ta väl hand om dem. Det 
värsta man kan göra är att förtrycka och 
förfölja de som redan är förtryckta. Låt 
årets jul också bli en jul vi delar med oss 
av till dem!

*  *  *  *

SYDAFRIKA
Nästa juletid befann vi oss i Sydafrika. 

Vi skulle ligga still i Port Elisabeth i mer 
än en vecka. Här skulle vi passa på och få 
några dagars ledighet. En polis hade satt 
upp ett anslag som upplyste om apartheid 
och de lagar som gällde. Allt umgänge 
med den svarta befolkningen var begrän
sad av lagar. Vi brydde oss inte så mycket 
om det där anslaget. Allt verkade så främ
mande för oss. Vi skulle ut och ha roligt. 
Vi hade en lång besvärlig sjötid från Aus
tralien bakom oss. Vi hyrde en bil och åkte 
runt i landet i två dagar. Vad bördigt, rikt 
och fint allt verkade. Men vi skulle snart 
få uppleva en annan sida av det landet. Vi 
skulle få smaka på apartheids omänsliga 
system. En kväll var vi på en engelsk sjö- 
mansklubb där vi blev bekanta med några 
flickor. Vi blev hembjudna och ordnade 
en liten fest. Sent på kvällen svänger två 
polispiketer upp framför huset. Poliser 
med batonger och pistoler, ilskna polis
hundar stormar in i huset, innan vi vet 
ordat av är vi på väg till fängelset. Flickor
na hade haft fel färg på skinnet. Straffet 
kunde bli böter, fängelse eller spöstraff, 
dvs. tortyr.

Det vi fick se och uppleva i det syd
afrikanska fängelset för tankarna till 
Nazitysklands fångläger. Långa rader av 
människor, alla svarta, fördes som boskap 
in i fängelset. De blev slagna med piskor 
och batonger, sparkade och förnedrade. 
Håret rakades av deras huvuden. Själv 
mådde jag illa av både rädsla och ilska. 
Hur kan detta få ske?

Vi slapp lindrigt undan den här gången, 
även flickorna. Men vi hade fått titta in 
bakom kulisserna på det omänskliga 
system som kallas apartheid och som 
tyvärr finns kvar än i dag. Det är för mig 
obegripligt hur de regimer i världen som 
värnar om mänskliga rättigheter kan till
låta att apartheidregimen finns kvar och 
att man t.om. har handelsutbyte med den. 
Det gäller även vårt land. Vi har arbetstill
fällen och tjänar pengar på att apartheid
regimen förtrycker Sydaftikas folk. Är 
inte heller vi i vårt land bättre än så?

VANLIGHET OCH PRISTILLFÄLLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!
ORSA • Tel 0250-411 10

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 24.00
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Det blev en jul det året också. Gröten, 
skinkan och allt det som hör till fanns där. 
Men där fanns också synen av alla de 
fängslade och förtryckta människor vi 
sett. Julstämningen hade svårt att infinna 
sig. Men där fanns också minnet av den 
dolda kraften som dessa förtryckta män
niskor bar inom sig. De gav uttryck för 
den i sången. En kväll i fängelset hade 
någon börjat sjunga en kampsång. Snart 
ljöd hela fängelset av kampsången. Vak
terna var rasande. Det går ju inte att slå en 
sång med batong eller piska och det var 
alldeles för många som sjöng med.

I Orsa har vi fått ta del av den sången. 
Den sydafrikanska kören Pula Coral har 
gett oss delaktighet och engagerat. Det är 
många nu i Orsa som bättre förstår vad 
som händer i Sydafrika och att vi måste 
påverka till en förändring. Något måste 
ske nu!

NU ÄR DET JUL IGEN
Julhandel och stress. Varken tid eller 

pengar vill räcka till. Tappa då inte bort 
orsaken till att vi firar jul! Kanske ställer 
du dig frågan: Var finns Gud i allt detta? 
Det visade han oss den första julnatten.

Han vågade komma som en av de fattiga 
och förtryckta. Det fanns inte ens husrum 
åt honom. Han föddes i ett stall och 
djurens krubba blev hans första vagga. 
Landet han föddes i var ockuperat och 
han fick leva som flykting den allra första 
tiden av sitt liv. Ja, när Herren kom, träd
de han in som en bland dem, som hade det 
som allra svårast. Ändock kunde ängla- 
skaran jubla: Ära i höjden åt Gud och på 
jorden fred...

Vi har nog svårt att förstå detta men 
Sydafrikas kämpande församlingar vet 
vad det handlar om. De vet att Gud är på 
deras sida. Ungdomarna i Pula Coral har 
varit här och vittnat om sin tro och sin 
kamp. De vet att rättfärdigheten till sist 
skall segra. De vet att det är rättfärdig
hetens kamp de kämpar. De vet att Gud är 
med dem och då kan ingen i längden stå 
emot. De bär Bibelns budskap med sig 
och tar hela evangeliets budskap till sig. 
Där finns frälsningens frihet och kraft. 
Det är en kraft som segrar.

Så till sist.
Låt den jul som kommer bli en jul av 

omtanke om dem som är nära oss. Men låt

det också bli en jul med omtanke och på
verkan för alla förtryckta och lidande i 
världen. Det lilla vi var och en kan göra 
betyder så mycket. Jag vet hur mycket det 
betyder att vi långt här uppe i Norden bryr 
oss om vad som händer med människor i 
Sydafrika eler överallt där människor för
följs.

Och låt så det här bli en jul då du tar 
fram din Bibel och läser julevangeliet. 
Men nöj dig inte med det, läs sedan vidare 
så att du får hela evangeliets budskap. Då 
kan du kanske bättre förstå frälsningens 
kraft och frihet. Då kan du kanske också 
förstå hur Gud kan segra i det som redan 
verkar vara slaget och besegrat. För Guds 
tankar och Guds vägar är inte som våra 
och det är väl i alla fall för väl, när vi nu 
ser hur det ser ut i vår värld.

Låt julen 1987 få bli en välsignad jul, 
där vi också tar ännu ett steg mot rättvisa 
och fred på jorden.
Ära i höjden åt Gud och på jorden fred...

Jan-Erik Isaksson 
Präst i Skattungbyn

Till minne av ett gammalt hus av Ole Dahl
Det har stått en timmerstuga inklämd 
mellan Handelsbanken och Hatt-Albert i 
Kyrkbyn. Grevgården har den kallats, 
och den har stått där länge, i mer än 
hundra år. Var det månne samhällets 
äldsta byggnad näst kyrkan? Inte riktigt. 
Kvar av den gamla Kyrkbyn finns Elf- 
nersgården bredvid skolan och Ulas- 
gården på Västeråkern.

Men nu finns inte stugan längre. Sedan 
dess innanmäte plockats bort, kom en 
grävskopa (det var den 27 okt.), och full
bordade rivningen. Timret fraktades 
bort för att, enligt uppgift, tuggas till flis. 
Den gamla Grevgården har bokstavligen 
gått upp i rök!

Men minnena finns kvar! Minnen av 
en gård i den ”nya” Kyrkbyn som upp
stod efter storskiftet. En gård som här
bärgerat en stor familj. En gård, där

människor fötts, levat och dött. Men 
också ett ställe som fått vara en samlings
punkt för orsaborna under långa tider.

En som intresserat sig för Grevgårdens 
historia är Ole Dahl, barnbarn till den 
förste ägaren. Vi har bett honom berätta 
om stugan och folket där i denna minnes- 
runa över en trotjänare som gått bort.

Grevgården — servering
”A tt hemmanegaren Gref And. Anders
son i Orsa Kyrkoby denna dag till mig in- 
lemmnad en a f prestbetyg åtföljd skrift
lig anmälan, att han ämnar i sin bostad i 
Kyrkobyn tillhandahålla allmänheten 
mot betalning kokadt kaffe, det varde 
härmed pä begäran till bevis meddelat.

Orsa i Kronolänsmanskontoret 
den 9 dec 1887 
Carl Lundgren”

Av ovanstående dokument kan man 
finna, att det till julen i år är precis 100 år 
sedan Grev Anders och hans hustru öpp
nade Café och matservering i Grevgår
den. Denna var då nybyggd sedan något 
år. Grev Anders var född 1858, gift 1886 
med Bälter Anna, som var född 1853.

Till gården hörde också uthus av olika 
slag: ladugård, stall, svinhus, hönshus, 
en stor lada — och ett bageri. Enligt 
gamla räkningar var det Stackmora Såg
verk AB och Hansjö Sågverks AB som 
stod för virket.

En räkning från 1893 visar att till caféet 
inköptes 3 duss kaffekoppar för 2,10 kr 
och 1 duss dricksglas å 1 kr. Kaffe kosta
de 1,80 per kg. Cigarrer inköptes för 5,20 
för 100 st och såldes för 8 öre styck. 
Lemonad inköptes från Medikamentför- 
rådet i Orsa för 7 öre flaskan. Firma Alb.

SALONG BLÅSENB0RG
Prinsvägen 1 • 794 00 ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68

VVS -produkter 
och energibesparingar

Kontakta oss!

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35,42317
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Grevgården 1908. Pä verandan sitter Grev Mor. Flickan med katten är dottern Lill 
Anna. Bakom stugan fanns bland de många uthusen ett ”färdstall”, där tillresande 
bönder kunde ställa sina hästar. (Bildarkivet).

Lundell i Stockholm levererade karamel
ler för 1 kr kilot.

Ar 1894 fick Grevgården vattenled
ning. And. Mattsson i Mora utförde 
arbetet som totalt kostade 63,75 kr med 
rör, kranar och grävning.

Apropå dåtidens priser kan nämnas 
att sönerna Erik och Anders fick var sin 
kostym sydd av Erik Hansson för 34 kr, 
tyg och foder inräknade.

I anslutning till caféet fanns en träd- 
gårdsservering, till vilken man år 1893 
från Kongl. Landtbruks Akademiens 
Expirementalfält skaffade bl.a. 2 äppel
träd å 2 kr, 3 balsampopplar å 75 öre, 7 
vinbärsbuskar å 25 öre, pilplantor 7 öre 
och 2 druvfläder å 5Ö öre.

Grevgården var en av de få gårdar som 
klarade sig från den stora branden 1901. 
Stora brandflagor flög omkring i luften 
och antände gård efter gård. Men Grev 
Anders stod uppe på spåntaket med en 
vattenhink och släckte bränderna och 
räddade på så vis sitt hus.

Samma år på hösten dog Anders och 
Grev Mor blev ensam med barnen, 15,12 
och 9 år gamla. Grevmor, som var den 
driftigaste av det äkta paret, var omvitt
nat en rejäl människa, som gott klarade 
av att driva rörelsen. Ett tillstånd från 
kronolänsman visar att Grev Anna fort
farande fick bedriva ”utskänkning av 
alkoholfria drycker jämte svagdricka”. 
Jag har hört berättas att Grev Mors hem
lagade svagdricka var mycket god.

Naturligtvis hade Anna hjälpredor i 
verksamheten. Systrarna Kerstin och 
Margit hjälpte till i bageriet, och ibland 
stannade någon bagaregesäll en tid. 
Syskonbarnen Elin och Anna hjälpte till

* 38*>ssa*S»m&BfrF ms*-'*"*

Grevgården 1941 betjänar försvarspropagandan. Foto: Erik Borgert.

med serveringen, och det fanns också 
anställda flickor.

Några av dem som arbetade åt min 
mormor har jag träffat. De har berättat 
att det var många matgäster och att Grev 
Mor var snäll och frikostig. Syskon
barnet Elin lever än, 91 år gammal. Hon 
är bosatt i Gävle. Hon blev förresten så 
småningom damskräddare med 15 an
ställda sedan hon gått i lära hos Helges- 
son.

Elin berättade om hur smederna från 
S. E. Petterssons smidesverkstad kom 
och drack kaffe före kl 7 på rnornarna. 
En kaffe med bulle kostade då 10 öre. 
Hon minns särskilt en färgstark man 
bland smederna. Han hette Per Eriksson

och kallades Columbus. Han var en duk
tig tecknare som gått i lära hos självaste 
Anders Zorn.

Grevgården — samlingsplats
Grevgården blev snart en omtyckt 

samlingsplats för ungdomarna i Kyrk
byn. Där kunde man ägna sig åt idrotts
liga övningar. Där fanns trapets och järn
lod för tyngdlyftning. Dessa redskap 
finns fortfarande kvar. Åkern bakom 
Grevgården användes som fotbollsplan. 
En transportabel orgel ingick också i 
inventarierna. På den spelade min mor 
Anna, Lill Anna kallad, och brodern 
Erik när det anordnades lekaftnar på 
gården.

Grevgårdens barn
Anders, den äldste sonen i gården, blev 

en duktig löpare, i synnerhet på distansen 
400 m. Han blev faktiskt tredje man i SM 
1908. Han tog snart värvning vid rege
mentet i Falun 1912 och blev med tiden 
korpral. När tjänsten som fjärdingsman 
blev ledig sökte han den och blev anställd 
för att sedan tituleras polis. Smått legen
darisk blev Anders känd som ”Greven”. 
Han dog 1949.

•lonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA 

Tel. 0250/406 78 
Säkrast kl. 16.00-19.00
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Erik satsade på musikerbanan. Han 
värvade in sig i Dalregementets musikkår 
för att sedan utbilda sig på flöjt och 
piano på Musikaliska Akademien. Så 
småningom hamnade han i Malmberget, 
där han försörjde sig som biografmusi
ker. Han slutade sina dagar i Hofors 
1949. Vid sidan av en vaktmästarsyssla 
där var han flitigt anlitad som musiker.

Yngst av barnen i Grevgården var Lill 
Anna. Hon gick en tid på Kristinehamns 
praktiska skola. Som gift bodde hon i 
Hälsingland och kom tillbaka till hem
bygden 1930. Hon dog 1971.

Grevgården efter 1916
Detta var något om barnen i Grev

gården. Grev Mor själv hade rörelsen i 
gång till omkring 1916. Då var det kris
tider och krångligt med alla kuponger. 
Dessutom hade det tillkommit fler nä
ringsställen i byn, så hon lade ner verk
samheten.

Gården blev bostad åt sonen Anders 
och hans familj. Fyra av barnen föddes 
där. Mor bodde kvar i stugan till sin död 
1933.

Erik kom tillbaka från Malmberget 
och öppnade tillsammans med sin hustru 
matservering igen mellan åren 1921 och 
1924. Sedan dess har stugan härbärgerat 
affärer av olika slag: Segers skoaffär, bo
sättningsaffärer bl a Lindströms, 
Nordkvists, hemslöjds- och souvenir
butiker. Under senare år har den stått öde 
och tom.

Av Grev Anders' och Grev Mors många 
barnbarn är vi nu åtta kvar. Det är ”Gre
vens” Ragnvi Jansson och Birgit Gladh 
som bor i Orsa, Runhild Lundblad, Mora, 
Rudmar Gref, polis i Borlänge, samt 
Lindvi Dahllöf, Falun. (”Greven var som 
synes intresserad av fornnordiska namn!). 
Eriks son heter Per Gref och bor i Ho
fors. Lill Annas barn är jag själv, bosatt 
i Orsa, och Gunnel Lennartsson, bosatt i 
Täby.

Det är säkert många orsabor som till
sammans med oss barnbarn med vemod 
tänker på att Grevgården till slut bara 
blev till flis och bränsle. Den hade varit 
värd ett bättre öde.

Ole Dahl
*

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

Så firar vi jul * *
I förra julnumret kunde vi läsa uppsatser 
som handlade om hur man firade jul förr 
i världen. Men hur firas julen i våra 
dagar? Den frågan ställde vi till några 
skolklasser. Vi fick många svar, 35 styc
ken. Tack, alla barn som berättat så trev
ligt om er jul! Det är riktigt synd att vi 
inte kan ta med alla era uppsatser.

Som synes är det inte så stora varia
tioner. Julen är ju traditionernas högtid. 
Bortsett från Kalle Anka och hans vänner 
är det väl inte så mycket som skiljer julen 
i våra dagar från den på farfars och far
mors tid.

Här är några av svaren på vår fråga om 
julen:

<*Xo eJLa <sJLg> qA s Lo

JULAFTON av Jon Andersson, åk 5
När jag vaknar på julaftonsmorgonen så 
är jag rätt så spänd och undrar vad jag 
ska få för julklapp på morgonen.

Efter det så brukar vi baka pepparka
kor och köttbullar. För det mesta brukar 
vi göra pepparkakshus och farmor brukar 
göra köttbullar. (Det är hennes speciali- 
tetsköttbullar.)

På julafton brukar någon vara jultom
te. I år ska jag vara det. Men det mest roli
ga är när man delar ut julklappar och 
”jadappapadappada”! Det är Kalle 
Anka programmet som kommer.

Jon Andersson, 
åk 5

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 89:— , Dresskjortor från 89:— 
Slipsar från 39:50.

En härlig pyjamas blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från Flanell 
136:— , trikå 144:— .

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 från 198:— , Slipover från 85:— . Täckdressar 
Jackor, Byxor från 598:— .

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, 
m. fl., är fabrikat, som blir billigast i längden! Prova och 
Vi törs lova—Ni märker skillnaden!
Extra stor sortering av Overaller, Jackor och Dressar.
NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ 
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

H & U j L u u L s J
BARN 402 19 S Davidsson  HERR 400 05

— VI HAR DET BÄSTA — AV DET MESTA—
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JULAFTON av Joakim Rehn, åk 5
Kvällen före julaftonen brukar vi klä vår 
julgran. På morgonen brukar vi äta gröt, 
skinka och smörgåsar. När det gått några 
timmar så tittar vi på Arapapapapa — 
det är Kalle Anka på TV. När klockan 
blivit ungefär 6 äter vi middag som består 
av köttbullar, Janssons frestelse m m. 
När klockan blivit 9 öppnar vi våra paket 
och ser på TV. Ibland kommer farmor 
och farfar och hälsar på. Då brukar vi 
också äta gröt och skinka.

Joakim Rehn, 
åk 5

JULAFTON av Line Solli, åk 4
På julen brukar ibland mormor, morfar 
och min moster och hennes man komma 
och hälsa på oss. Förra året kom dom tre 
dagar före jul. Klockan var fem på kväl
len, när dom anlände. Nästa dag åkte 
mamma och moster och storhandlade 
julklappar och mat.

På kvällen före julafton brukar jag 
hänga upp en strumpa, och på morgonen 
är den fylld med godis. Jag brukar spara 
mitt godis tills vi ska öppna julklappar
na. Godiset ligger i en kartong, som lik
nar ett hus.

Eftr frukosten klär vi granen med glas
kulor, tomtar, svampar, korgar och ljus. 
Våra ljus är elektriska. På kvällen äter vi 
julskinka med syltlök, saltrulle, kakor 
m m. Moster brukar koka gröt och glögg 
med skalad mandel. Glögg är gott, tycker 
jag. Sedan tittar vi på Kalle Anka och 
Musse Pigg. Jag får vara uppe så länge 
jag vill på julaftonskvällen.

Julklapparna brukar Björn dela ut. 
Jag brukar få allt möjligt.

Jag går och lägger mig någon gång 
efter tolv.

Line Solli, 
åk 4

JULEN av Anna Andersson, åk 5
Julen för mig börjar på julafton klockan 
13.00, då kommer sex stycken släktingar 
hem till oss, ibland kommer det tio styc
ken.

Klockan 13.00 börjar en middag, som 
nästan varar i en timme. Efter det får vi 
äta frukt. Sen börjar de tecknade filmer
na på tv. Efter det brukar vi fika. När vi 
gjort det går vi in i vardagsrummet.

Det brukar komma olika tomtar, för 
det mesta tre stycken. En för varje släkt 
liksom. Jag känner jämt igen dom.

När dom varit, öppnar vi paketen. När 
alla har gjort det åker dom hem. Sen är 
julen över för min del.

Anna Andersson, 
åk 5

MIN JULAFTON av Cecilia Skoglund, åk 4
Julen är rolig. På morgonen när jag vak
nar har mamma pyntat så fint till jul
afton. Granen står så fint klädd med glit
ter och tomtar och stora fina kulor. Vi 
äter alltid tomtegröt till jul. Jag blir så 
nyfiken på alla paket så jag går och kläm
mer på dom.

Vi hjälps åt att duka julbordet. Sen 
hämtar vi mormor för hon firar alltid 
julafton hos oss.

När vi har ätit av den goda maten vän
tar jag på tomten. Julafton har vi så 
mysigt. När vi har öppnat alla paket så är 
jag mycket trött och somnar efter en rolig 
dag.

Cecilia Skoglund, 
åk 4

J ä m v ä g s g a t ^ ^ S ^ Q ^ ^ O z S i M I S  HO

S ing le  keyboards
För dig som vill ha ett 
behändigt, litet instrument 
utan att ge avkall på kvali
tet och avancerad teknik.

#  YAMAHA inö
Home Keyboard yamaha 1887-1987

C lavinova
Det digitala pianot. Fram
tidens piano. Kompakt. 
Håller stämningen perfekt. 
Helt autentisk pianoklang. 
Kan kopplas ihop med 
andra instrument via MIDI- 
anslutning.

DET SOM HÄNDER I JUL av Maria Frisk, åk 4 
I jul ska vi ha julafton hos farmor och 
farfar och jag ska få vara tomte. Min 
mormor och morfar kanske kommer till 
oss. I jul ska jag sjunga mycket med 
kören. Min kompis och jag tycker jätte- 
mycket om att ”gå” på kören. Den 13/12 
ska vi gå och vara Lucia. Det brukar vi 
göra. Jag tycker att det är roligt, för det 
finns så snälla människor.

Maria Frisk, 
åk 4

JULAFTON HEMMA HOS OSS av Joakim Persson, åk 4 
En dag före julafton brukar vi åka ut och 
hugga en gran, som vi ska ha till julen. 
Pappa vill alltid, att vi ska ha den granen, 
som han pekar på. Den brukar vara fin. 
Sen åker vi hem med julgranen. Vi sätter 
igång med att klä den, så fort vi fått in 
den i stugan.

När det blir kväll, kan jag nästan inte 
sova, för att det ska bli jul nästa dag.

När det blir morgon, vaknar jag kloc
kan sex, för jag är så nervös för kvällen. 
Mormor, morfar och Camilla brukar fira 
jul hos oss. De kommer klockan fem på 
eftermiddagen. Då brukar vi äta gröt. 
Klockan sju blir det tecknade filmer på 
tv. Medan vi sitter och tittar på dem, 
brukar jultomten komma hem till oss och 
knacka på dörren. Jag brukar få över tio 
paket. När tomten gått sin väg, brukar 
jag vara uppe lite till, innan jag lägger 
mig. Det roligaste är, när jultomten kom
mer.

Joakim Persson, 
åk 4
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Tekning: Eva Johansson, åk 2

JULEN HOS OSS av Tobias Carlsson, åk 4
Nästan alla längtar nog till julen. Och de 
flesta skaffar nog en julgran, men inte vi. 
Vi kan inte, för min mamma är allergisk 
mot granar. Vi får ta en tall i stället, men 
det är inte så kul att ha en tall, när alla 
andra har en stor gran med glitter och 
glaskulor. Men det finns ju andra bra 
saker med julen, som t.ex. väntan på att 
få öppna julklappar. Den väntan är lika 
rolig som att på julaftonskvällen äntligen 
få sina paket. Att åka skidor och kälke är 
heller inte så dumt. På julafton äter vi 
nötter, så att vi nästan spricker och en 
stor julmiddag. Sen tittar vi på dom van
liga tecknade filmerna på TV. Därefter är 
det bara att vänta på jultomten.

Tobias Carlsson, 
åk 4

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250-136 62

HUR VI FIRAR JULAFTON av Catrin Karvala, åk 4 
Kvällen före julafton brukar mamma 
gömma en eller två julklappar. Ibland 
gömmer hon dem i ett skåp och ibland 
under kudden eller under sängen. Det är 
spännande att leta efter dem.

På julafton brukar mormor och mor
far komma till oss och ät julmat. På efter
middagen kommer min syster Marina 
och hennes kille. Då äter vi lite bullar och 
dricker dricka och kaffe. Lite senare på 
kvällen, när klockan är ungefär sju, klär 
pappa på sig en tomtedräkt, och så bör
jar det roliga. Jag brukar få många jul
klappar. När vi öppnat alla paketen, 
tittar vi på tv eller på video.

Catrin Karvala, 
åk 4

PÅ JULEN av Maria Jonsson, åk 5 ky
På julmorgonen får alltid mina kaniner 
en full skål med pellets eller havre.

Sedan äter vi risgrynsgröt och skinka. 
Efter vi har ätit gör vi kola och knäck. 
När kolan och knäcken är klar ser vi på 
Kalle Anka.

När det är slut brukar våra släktingar 
komma. Alla utom en som är jultomte.

För ett par år sedan hittade inte tomten 
ingången. Så han försökte gå in genom 
altandörren. Man han ramlade och några 
koppar gick sönder.

Maria Jonsson, 
åk 5 ky

MIN JUL av Helena Hansson, åk 5
Några dagar före jul följer jag pappa och 
tar en gran. Sen klär vi granen det blir 
jättemysigt. Sen får vi kärvar av morfar. 
När jag var liten klädde någon ut sig så 
jag trodde det var tomten. Sen gav jag 
bort min napp till tomten.

I bland åker vi till våra kusiner eller så 
kommer dom till oss. Sen kommer mor
mor och morfar och sen ser vi på teven kl 
15.00. Därefter delar vi ut julklapparna 
och har det roligt. Jag tycker det är roligt 
att vara tillsammans med mina kusiner.

Jag får så mycket paket. Sen brukar jag 
och mina grannar byta klappar. Jag 
tycker att det är spännande med julen, på 
något vis förväntansfullt.

När jag vaknar så får jag alltid öppna 
en julklapp.

Helena Hansson, 
åk 5

Specialbutiken för HENNE
önskar sina kunder GOD JUL!

Många fina julklappstips!
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR 

JEANS • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M
— Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Jä rnvägsgatan  W  •  794 00 ORSA • 0250/400 21
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Knattekampen 1987 T e x t :  K a r i n  L i m b y  F o t o :  A l l a n  B e r g l u n d

Vecka 40 hade de flesta låg- och mellan
stadieskolorna en orienteringsdag. I år 
hade jag lagt ut två banor uppe vid 
Hedens bystuga. Bana 1 var en lätt snits- 
lad bana med 10 kontroller. Den var tänkt 
för lågstadiet. Bana 2 var en fri orien
tering med ledstång (stigar, bäckar) och 8 
enkla kontroller.

Birgit Jonsson var först ut med sin 
klass och de hade lite otur med vädret. 
Det var kallt och blåsigt på måndagen. 
Jag hoppas att de inte blev avskräckta. 
Resten av veckan var det kallt på morgo
nen, men sen blev det soligt och fint. De 
flesta klasserna var upp till Heden och 
hade sin orientering där uppe. Några 
klasser hade problem att ta sig dit, men 
då ordnade lärarna på den egna skolan en 
orienteringsbana i skolans närhet i stäl
let.

Torsdagen den 1 oktober var det Stack- 
moras tur. Vi valde torsdagen för att 
kunna få hjälp av våra slöjdlärare Allan 
Berglund och Margareta Sunesson. Klass 
1 och 2 fick åka bil med föräldrar som 
ställde upp. Vi andra cyklade ner.

Klasserna 1, 2 och 3 gick bana 1. De 
fick gå två eller tre tillsammans och alla 
grupper hade en vuxen med sig. De följde 
snitslarna och när de kom fram till en 
kontroll fick de peka på kartan och visa 
sin gruppledare var de var någonstans. 
Vid åttonde kontrollen kunde de på 
kartan se flera tecken för grävd grop V. I 
terrängen kunde vi då visa dem flera 
fångstgropar och berätta deras historia. 
De äldre klasserna som skulle gå bana 2 
fick också gå två och två om de ville, men 
det var flera som valde att springa själva, 
och de klarade sig fint allihop.

När alla kommit i mål satte vi oss i sol
skenet och åt matsäck. Efter att ha gått 
eller sprungit i skogen var det gott med en 
smörgås och en kopp choklad. Sen hop
pade vi säck och lekte några lekar innan 
det blev prisutdelning.

Varje klass fick lotta om en kompass 
och sen fanns det några plastkosor också 
som några fick i pris.

När vi cyklade hem for vi inte den 
vanliga vägen. Vi cyklade rakt genom 
skogen. Stigen blev efter en stund så smal 
att vi måste gå. I backarna upp mot 
Stackmora blev vi rejält svettiga, inte 
minst av solen som värmde i ryggen.

Det var en lyckad dag tyckte vi alla, 
inte minst jag.

Text: Karin Limby 
Foto: Allan Berglund

Vid en kontroll.

Säcklöpning.

V Ä R D A  D IN  S Y N
ALLTID

VÄLKOMMEN TILL

8R{5A I

p t l n
Kyrkogatan 10 • ORSA 

Tel 0250-400 90

God Ju]
och

Gott Nytt År
önskar jag alla mina kunder.

(DahLsQir
IRIS AXELSSON /

Kyrkogatan • ORSA • Tel.0250/40191
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Iranier lär sig svenska a v  G u r g e n  S o l e y m a n i

Sittande fr. v.: Reza Chaeraghi-Rouzveh, Lida Kolahi-Kouchaki, Gurgen Soleymani. 
Stående: Gudrun Zachrisson (lärare), Naghi Pishvaei, Hossein Khadjavi, Faraj Elmi.

Den första gruppen iranier i Orsa bör
jade läsa svenska i november 1986. För 
mig som lärare blev det ett mycket inspi
rerande och stimulerande arbete. Det var 
”drömelever” jag fick — alla gick mål
medvetet in för studierna och gjorde 
snabbt stora framsteg. Deras modersmål, 
persiska, är så helt olikt de språk vi hit
tills varit vana att höra och läsa. Skrift
språket är helt annorlunda: annorlunda 
bokstäver, och så skriver man från höger 
till vänster. Ljuden är annorlunda: ö och 
u verkar t.ex. inte finnas i persiskan. I 
stället finns andra ljud, som jag har svårt 
att säga.

Trots stora olikheter, och att vi från 
början inte hade något språk gemen
samt, har vi kunnat kommunicera häp
nadsväckande bra. Det var trots allt inte 
främst olikheter som skulle överbryggas, 
utan vi hittade så mycket gemensamt att 
utgå från och bygga vidare på. Jag skulle 
önska att alla fick samma förmån som 
jag, att ha så nära kontakt med våra iran
ska vänner. Vi har roligt, varje dag. Och 
det är mycket spännande att få veta om 
deras land och förhållandena där — de 
ger mig så mycket. Det är ju så med 
undervisning: ”Man lär så länge man har 
elever”.

Av den första gruppen blev några fär
diga med grundkursen vid midsommar. 
De går nu påbyggnadskurs i Vuxen
skolans regi. Två stycken har t.o.m. klarat 
av påbyggnadskursen och läser nu sven
ska (och lite annat) på Etapp I tillsam
mans med ”vanliga” elever på Komvux. 
Ett par läser på Komvux parallellt med 
påbyggnadskursen. Några fortsätter 
efter sommaruppehållet hos oss tillsam
mans med den nya gruppen, som kom 
under sommaren. Vi arbetar tre timmar 
om dagen i varje grupp, en på förmidda
gen och en på eftermiddagen (samman
lagt 21 elever: 19 iranier, en från Sri 
Lanka och en från Cypern). Lida kom till 
Orsa i våras. Hon har lärt sig mycket på 
egen hand men faktiskt bara gått i grund- 
sfi sedan den 20:e augusti! Gurgen kom i 
december och har läst sedan i januari, 
med uppehåll under sommaren.

Om någon vill hälsa på hos oss i grund- 
sfi (svenska för invandrare) är ni väl
komna — alla svensktalande personer 
betraktas som resurspersoner och kan 
användas i undervisningen! Vi håller till 
på Komvux, i källarvåningen.

Här är ett par uppsatser av Lida och 
Gurgen.

Gudrun Zachrisson

MARKNAD
Det var den 25 september. Efter skolan 
cyklade jag hem och gick till marknaden 
med Attaback och Amigo. På järnvägs
gatan fanns det några marknadsstånd på 
båda sidor som de sålde olika saker i. De 
stod bredvid varandra. I ett stånd såldes 
kläder och andra sålde grönsaker och så 
vidare. Det var mycket folk där och för en 
stund kände jag att jag promenerade på 
en marknad i min hemstad. Den dagen 
var det kallt och det regnade så att vi 
kunde inte promenera mycket. Vi tittade 
på priserna på grönsaker, frukt och 
blommor, men vi köpte inte någonting. 
Amigo var med oss och han var spänd för 
att det var första gången han såg mycket 
folk så vi gick hem och vi tyckte det var 
bättre att vi gick dit nästa dag utan 
Amigo. Nästa dag åkte vi till marknaden 
igen och vi köpte några blommor, gurkor, 
blomkål, auberginer och en skulptur av 
en schäfer. Jag åt en sockervadd och 
Attabak vann en liten stjärna på lotteri. 
Sedan åkte vi hem och såg att Amigo 
hade bitit på soffan men han hade rätt för 
att han var ensam hemma i fyra timmar.

Lida Kolahi-Kouchaki

EN MULEN DAG
Jag sitter hemma och tittar ut från fönst
ret. Nästan alla bladen är gula på träden. 
Just nu leker Arabo med sina kompisar 
och Janet gick på posten, hon ska skicka 
brev till Iran och jag tänker på framtiden. 
”Vad ska jag göra?” — det är en fråga 
som jag ofta ställer mig. Det är inte lätt 
att lära mig ett nytt språk. Efter nästan 7 
månader har jag lärt mig svenska, men 
jag tror att jag inte kan prata och skriva 
så mycket, och jag känner ofta ”jag kan 
inte förstå”.

Jag kom till Sverige i höstas och träden 
var inte gröna, och första snön var på 
marken, dagarna går så fort.

Arabo är mycket nöjd med dagis för 
att han kan prata och förstå svenska, men 
jag oroar mig för framtiden.

Gurgen Soleymani

God Jul o c h  
Gott Nytt Å r

Tillönskas alla våra kunder!

STACKMORA HANDEL
T e l. 403  22

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

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Jour dygnet runt!
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Vi gratulerar!
Tre livaktiga föreningar firar denna höst 
sina jubileer på sammanlagt 170 år. 
Egentligen har aktiviteter inom deras 
respektive områden pågått ännu längre, 
men som ”startår” har man räknat det år 
från vilket verksamheten varit kontinuer
lig fram till i dag.

Yngst bland de tre är Orsa Folkdans
lag, 40 år. Dagens danslag är faktiskt det 
tredje i ordningen. Det var IOGT som 
började redan 1923. År 1928 bildades så 
ett lag i hembygsföreningens hägn. Det 
fungerade till 1939 då beredskapen lade 
beslag på danskavaljererna, och dansan
det upphörde. Det nuvarande laget bilda
des således 1947. Orsa Folkdanslag har 
gjort ett otal framträdanden, mest på 
hemmaplan. Stimulerande resor har in
gått i verksamheten, och utbyte med 
utländska dansare har varit givande. 
Födelsekalaset hölls förstås i hembygds
gårdens danslada, en välanvänd byggnad 
som laget bidragit till med många dags
verken.

Frivilligt brandförsvar har naturligtvis 
funnits i Orsa i långliga tider. Brand
värnet kallades det förr, och det larmades 
samman med klockringning och tutande 
i lur. 1927 blev försvaret mot den röde 
hanen bättre organiserat, och från det 
året räknar Orsa Brandkår sin tillblivelse. 
60-årsjubileet motiverade till en intres
sant utställning i Kulturhuset. Klass 5 i 
Kyrkbyns skola var dit, och på annan 
plats kan du läsa om vad eleverna såg.

När den unge, musikaliske prästen 
Axel Hambraeus kom till Orsa 1917, 
saknade han en organiserad kyrkokör. 
Han visste dock att det förekommit kör
sång tidigare under ledning av lärarna 
Grape och Eriksson samt prästen Ludvig 
Karlsson. Axel kallade då samman 
sångare till en ny kör. Han blev alltså 
grundare till Orsa Kyrkokör som således 
firar 70-årsjubileum, självfallet med 
sång. Det händer på Trettondagen med 
Saint-Saens Juloratorium på program
met. En fin födelsedagspresent har 
kören fått av en f d medlem, komposi
tören Anna-Karin Klockar, som nu ton
sätter filmmusik i Italien. Med tillägnan 
har hon sänt en egen komposition, 
”Folklig Svit för blandad kör, stråkar och 
orgel”. Verket kommer att inövas under 
våren.

Vi gratulerar!

BRANDKÅRSUTSTÄLLNING av Johan Lindh, åk 5 
Vi har varit på Orsa Brandkårsutställ- 
ning med klassen. Det var i kulturhuset i 
Orsa. Där var det en farbror som berätta
de om Orsa brandkår för oss.

Där fanns allt från gamla till splitter
nya saker. Man fick också se på fotogra
fier av husbränder och olyckor. Mitt på 
golvet stod två stycken gamla vatten
pumpar. Orsa brandkår hade utställning 
för den fyllde 60 år i år.

Jag tyckte det var roligt och spännande 
att komma dit.

Vi hade skrivit frågor som vi frågade 
efter han hade visat oss runt och berättat. 

Frågorna och svaren var:
— Hur många jobbar på Orsa brandkår?
— 61 st
— Vilken var den största branden?
— Den stora Orsabranden 1901 då mas
sor av hus brann ner till grunden.
— Har någon brandman fått någon 
skada genom sitt jobb?
— Nej ingen brandman har kommit till 
allvarlig skada.

Johan Lindh, 
åk 5

BRANDKÅRENS UTSTÄLLNING av Fredrik Johansson, åk 5 
Vi i klassen gick på en brandutställning 
på kulturhuset där en brandman visade 
oss runt. Vi fick titta på en massa bilder 
om bränder. Vi fick också se bilder på bil
olyckor och några kort på när dom 
räddade en älg ute på en myr.

Det var också bilder på farmors och 
farfars hus som brann upp för 3 år sen. 
Jag var där när dom släckt branden. Min 
syster var hos farmor och farfar då fast 
dom hade åkt och plockat potatis som 
tur var. Det var också bilder på över
svämningen.

Dom visade en gammal brandspruta, 
en gammal branddräkt och en ny dräkt. 
Dom visade en räddningsbräda som man 
använder till livräddningar i sjöar. Jag 
tycker att utställningen var spännande 
och intressant.

Fredrik Johansson, 
åk 5

Vackra julblommor Qgg
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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”Mellanmål” av Anna Karin Hansson, sekr. i elevrådet
Ordförande Terese Hansson och sekrete
rare Anna Karin H berättar om hur sty
relsen arbetade fram mellanmålet på 
Orsaskolan igen.

Det började med att vi i elevrådet fick 
klagomål på att det inte längre fanns 
mellanmål på Orsaskolan, eleverna 
menade att man inte klarar av en hel dag 
från lunch kl 10.30 till skoldagens slut 
15.25 utan något slags mellanmål.

Vi i styrelsen tog upp det på ett möte 
och började arbeta på det. Vi fick be
skedet att vi fick ordna nästan allt själva.

Beställningskommittén består av tre 
personer: ordförande, Terese H, vice 
ordf., Anette Wilhelmsson och vice 
kassör Karin Hansson, dom beställer alla 
varor. Två personer (Karin Hansson, 
Maria Solin, vice sekr.) ser till att varorna 
kommer till matsalen i tid.

Medlemmarna i styrelsen + eleverna 
på skolan turas sedan om att stå i bespis
ningen på mellanmålet. Vi serverar till 
mellanmål: mjölk och o'boy, 2 smör
gåsar + ost eller korv, allt det för fem 
kronor.

Eleverna får bre sina smörgåsar själva.
Efteråt städar även eleverna som står i 

bespisningen efter dom som har varit där 
och ätit.

Vi lägger disken i blöt, och sedan nästa 
dag diskar ekonomipersonalen åt oss.

Anna Karin Hansson 
sekr. i elevrådet

Känsla
förframtiden

ORSA 0250-430 50

Musikskolan
Så här ser instrumentfördelningen i mu
sikskolan ut läsåret 1987/88 med fjol
årets siffror inom parentes.
51 piano (52)
49 elorgel (keyboard) (44)
26 dragspel (28)
49 gitarr (58)
52 violin (55)

1 altviolin (1)
3 violoncell (4)

kontrabas 1)
blockflöjt (5)

20 tvär flöjt (27)
7 klarinett (5)

10 saxofon (6)
10 trumpet (12)
3 trombon (1)
7 trumma (12)
5 elbas (4)
Sammanlagda antalet elever i ämnes- 

kursen är alltså 293 elever. I den förbere
dande undervisningen på blockflöjt 
beräknas deltaga ca 12 elever och i den 
förberedande undervisningen med kom
panjonlärare ca 55 elever och därmed är 
vi uppe i en summa på totalt 360 elever i 
musikskolan.

Leif Göras

URSÄKTA!
Flera av våra prenumeranter har kontak
tat oss och klagat över att de inte fått 
tidningen. Vi är tacksamma för på
minnelsen samtidigt som vi beklagar å 
det livligaste!

Det har tydligen brustit i samspelet 
mellan redaktören och datakursen på 
Komvux, som i studiesyfte sköter vår 
bokföring och administration t.ex. pre
numerationerna.

Men vi ska ändra lite på rutinerna till 
nästa år, och då räknar vi med att allt ska 
fungera till belåtenhet.

Priset på en helårsprenumeration 
måste vi dessvärre höja till 30 kr. Post
gironummer och adress hittar Du i redak
tionsrutan på sista sidan.

Red.

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

NÄS
G LA S M Ä S Tm

E fir.
— Nyman & Johansson — 

O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inramningar

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23 

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.—Lörd. 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.

s w iÅ i\ c s r Ä m ;x |
Orsa, tel. 403 40
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JULAFTON av Maria Svahn, åk 2
När det är julafton är det så kul. Jul
granen luktar så gott och man får paket. 
Man kan knäcka nötter. Och öppna sista 
luckan i kalendern. Och jag brukar vara 
tomte hemma. Mormor och morfar 
kommer till oss på julafton. Och det är 
mycket snö ute. Man kan bygga en snö
gubbe om det är tösnö ute. Man kan ha 
snöbollskrig med en kompis. Jag längtar 
till julafton.

Maria Svahn, 
åk 2

JULAFTON av Lena Andersson, åk 2
När det är julafton då är det jätteroligt. 
Förra julaftonen fick jag ett plåtskrin 
och en Barbie-häst. På julaftonen då luk
tar det så gott. Då får vi mest skinka och 
spad som vi doppar mjukt bröd i. Vi går 
på julottan.

Lena Andersson, 
åk 2

TOMTAR OCH TROLL av Keith Caris, åk 2 
Tomtarna har fullt upp med att göra jul
klappar. De gör dockor och bilar och 
mycket annat. Tomtemor och ungarna 
Pigg, Tor och Rik syr ormar.

Det är den 24 december idag. Nu ska 
tomtarna ut med julklapparna. När de 
har kommit en bit kommer det ett troll.
— Kom hit Pigg, Tor och Rik! Riiiik! Var 
är Rik?
— Här, mor.
— Vi måste åka en annan väg.
— Varför det?
— Kom, nu!

Till slut kom de hem och då öppnade 
de sina egna julklappar. Pigg fick ett tåg 
och Tor en bil. Rik fick en båt. Tomtefar 
fick en såg och tomtemor ett våffeljärn, 
och då åt de våfflor.

Keith Caris, 
åk 2

V ä lk o m n a  till

QrsaTobok
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

—  T O B A K  •  LO T T E R  •  G O D IS  —  
VIDEOFILMER FÖR UTHYRNING 

T IP S in lä m n in g  till kl 17 .00  to rs d a g a r.

SAGAN OM TROLLET av Anna Bengtsson, åk 2 
Trollet bodde i en stubbe. En dag gick 
trollet ut och gick. Då mötte han troll
mor. Hon sa: Nu går vi hem. Då sa troll
ungen: Jag vill inte.
— Du måste komma hem.
— Varför då?
— För det är ju kväll.
— Då vill jag hem.
— Nu är det dags att sova. Nästa dag så
får jag och du gå ut och gå. Det blir väl 
kul. Anna Bengtsson, 

åk 2

VINTERDIKT av Malin Sjöberg, åk 8 
Snön börjar falla, 
snart kommer vintern den kalla.
Vi sätter på oss varma kläder, 
och går ut i kalla väder.
Träden är alldeles kala, 
och en del av de små 
djuren går i dvala.
Lucia kommer med gjädje och ljus, 
hon lyser upp hela vårt hus.
Snart är julen här, 
den är för oss så kär.
Vi åker ner till stan,
och köper där en präktig gran.
På julaftonsmorgon vi klär vår gran, 
medan mamma i köket bakar 
havreflarn.
Klockan tre ser vi på Kalle
och hans vänner,
de som vi alla redan känner.
Men ändå är det lika kul, 
att få se dem varje jul.
Efter Kalle vi äter mat,
och se'n det blir ett fasligt gnat.
För alla barn de väntar så, 
för de vill tomtens klappar få.
Och sen när tomten då har gått, 
och alla sina klappar fått,
Då dansar vi kring vår gran, 
och äter mammas goda flarn.
Så var den glada julen slut, 
och julegranen bäres ut.
Men till nästa år igen, 
kommer han vår gamle vän, 
ty det har han lovat.

Malin Sjöberg, 
åk 8

Välkommen in 
till oss

Det finns säkert något 
som passar just Dig! 

Frelins Gränd.

Tel 0250-402 32

12

Teckning: Maria Hansson, åk 4



ORSA SKOLTIDNING

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Ramsa: Åse Johansson, åk 8Hejsan hoppsan 
lilla vän
nu är vintern här igen.
Hösten varit jättesvår 
hoppas nu på goa år.
Nettan nu om tomten skriver 
hoppas jag får nya skider.

Åse Johansson, 
åk 8

VÅR HUND av Catarina Skoglund, åk 2
Vi har en hund som heter Raija. Hon är 
vit med en brun prick på ryggen. Raija 
har en mamma, som heter Tanja. Raija 
har en egen säng. Hon sover inne i sov
rummet. Hon har en matskål med hund
mat i och en med vatten. Jag brukar leka 
med Raija när jag inte har någonting att 
göra. Raija är jättesöt.

Catarina Skoglund, 
åk 2

VÅR LANTGÅRD av Nissa Veronica Gustavsson, åk 2
På oä-slöjden fick vi göra hus en gång. 
Då gjorde jag en kvarn. Det var roligt. Vi 
spikade och limmade. Sen tog vi med 
dem till klassrummet. I tvåan målade vi 
husen. Sen fick vi en platta av Hasse att 
sätta husen på. Vi målade gräs och vägar 
på plattan. Vi fick ta med djur till skolan, 
som fick bo i husen. Men andra gruppen 
fick sätta dit mer djur som fröken hittat i 
skolan.

Nissa Veronica Gustavsson, 
åk 2

Jag köpte ett Keybord till 
min son i jul och tyckte: 
Det här var ju jättekul!
Köp ett Keybord även du. 
Roligt också för din fru.

Järnv.g. 33 (und. Röda Kvarn) 
ORSA. Tel 0250/415 10.

välkomna till 

AfA-
W a s a t r y c k e r ie t  AB 
ö r j a s v ä g e n  15,
7 9 2  OO M O R A  
T el. 0 2 5 0 /1 2 0  75  

0 2 5 0 /1 0 3  4 2

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

D a la K a lk  A B
Tel 502 00

R U N E S  K IO S K  
&  G R IL L B A R

Järnvägsgatan 27, Orsa 
Tel. 422 06

Vardagar
HUSMANSKOST
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Kyrkbyn klass 6.
Första raden fr. v.: Mona Björck, Jenny Lindgren, Sofia Karlsson, Linda Hedberg, Jill 
Arvidsson, Maryam Mihdinia, Maria Ersson, Björn Spännar, Göran Soling.
Andra raden: Johan Olsson, Håkan Nilsson, Patrik Englund, Zackarias Liljeberg, 
Jon Jonsson, Ingela Wasser, Karin Karlsson, Fredrik Näslund.
Tredje raden: Veronica Wassdahl, Malou Karlsson, Helene Lindh, Viktoria Hedman, 
Linda Kilstadius. Lärare: Birgit Johnson. Foto: Hoffmann.

MOBBAREN av Maria Karlsson, åk 8 
Han stod där, 
kämpade med gråten.
Han visste
att han aldrig kunde bli förlåten. 
Den som han alltid mobbat 
fanns inte längre kvar.

Kvar stod där ensam mobbaren 
som i sitt hjärta 
mörka minnen bar.

Maria Karlsson, 
åk 8

SOLDATVÄGEN av Maria Wahlund, åk 6
På tisdagen samlades vi vid Slättbergs 
skola. När alla hade kommit cyklade vi 
till Viborgs bystuga. Där berättade ma
gistern om Orsa kompani.

När Orsa kompani skulle ut i krig, 
samlades de vid Orsa kyrka. Sen gick de 
till Viborg-Skavåsen-Brunnvasselbo- 
darna-Tammeråsen-Röjeråsen-Vikarbyn- 
Rättvik. Då gick de Soldatvägen eller 
Postvägen eller Allmanvägen eller 
Knektvägen, som den också kallas. Orsa 
kompani fanns redan år 1549. Då var det 
108 man. Men namnet Orsa kompani 
kom först 1683. Då var det 150 man i 6 
korpralskap.

När han hade berättat det gick vi en bit 
på Soldatvägen. Där fikade vi. Sen gick 
vi tillbaks. När vi cyklade tillbaks tog vi 
en annan väg. Då stannade vi vid en 
minnessten i Stenberg. Där hade det varit 
ett befälsboställe. Det hade varit ett till i 
Blåsenborg. Vid minnesstenen berättade 
magistern om vem som hade bott där. 
Om han sen bodde i ett befälsboställe och 
dog i kriget fick hans fru och barn flytta. 
De blev mycket fattiga. Det var mest barn 
och fruar och gamla kvar i Orsa när det 
var krig. När magistern hade berättat 
klart fick vi cykla hem.

Maria Wahlund, 
åk 6

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

Trygghet är 
att få sakkunnig 
hjälp vid dödsfall!
Tel.: Affären 41840

L.O. Uleander 42205
Ernst Hållen 40466
Eric Bengtsson 443 66

Blommor — Binderi
Presenter— Begravningsbyrå

BLOMMOR
I I K . in V M M .S H I K A
Tel 0250*418 4 0  • FreknsGfönd 9 • 7 9 4 0 0  ORSA

Digerberget klass 6.
Första raden fr. v.: Ulrika Karlsson, Johan Sundberg, Lars Karlsson, Angelica Lilje- 
dahl, Malin Asp, Mikael Stenberg, Roger Hammare.
Andra raden: Linda Hagberg, Sara Mattsson, Maria Hållmarker.
Tredje raden: Anneli Granberg, Margareta Fransson, Daniel Friberg.
Fjärde raden: Johan Grip, Ulf Sjöström, Björn Sjöström. Lärare: O lof Löthman. 
Foto: Hoffmann.

i  iIIMlÄir i  rsri. .
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T ä n k  e ko n o m iskt på län gre  sikt 
sa tsa  på

K va lite t •  D rifts ä k e rh e t och n ä rh e t 
till S e rvic e

— T Ä N K  —
F E N D T  och M A S S E Y -F E R G U S O N

GREFS SMIDE AB
ORSA • Tel 430 65

A u k to ris e ra d  å te rfö rs ä lja re  fö r  
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERGLÖFS BIL AB
BERGVÄGEN • ORSA 

TEL 0250-42015

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

N Y A  K L O C K A R S
Tel 0250-419 06

ORSA SKOLTIDNING 
Nr 233 • 7 dec 1987

Utgives av Orsa Lärareförening 
Ansvarig utgivare: S-O Bjärkmar 
Red. Pelle Jakobsson tel. 502 94 

Postgirokonto 13 65 58 - 4 
_____ Bankgiro 438 - 9979______
Prenumeration sker genom insättning å 
tidningens postgiro av 25 kr. Skriv tydligt 

namn och adress å girokortets kupong.

Att prenumerera
på Orsa Skoltidning är inte så 
dumt — för dig som bor så till att 
du inte kan nås av våra unga för
säljare — och för dig som vill 
vara absolut säker på att få nästa 
nummer som ett brev på posten! 
Lite dyrare blir det dock. Vi har 
måst höja prenumerationspriset 
till 30 kr. Enklast är det att sätta in 
detta belopp på vårt postgiro
konto 136558 - 4. Men kom ihåg 
att skriva ditt namn och din adress 
på talongen!

K Å H L É N S  E L E K T R I S K A  A B G R Ä V  K Å H L É N  A B
Moravägen 4 • ORSA Moravägen 4 • ORSA

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och GRÄVNINGSARBETEN
ELVÄRME (Traktorgrävare)

Upplaga 1.700 ex. WASATRYCK. MORA Pris kr 6 :-


