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”Frid 
på jorden” av Per Fjelstad
Åter en jul —  med allt vad det inne

bär: jullov —  julgran —■ julmat —  jul
klappar och allt annat på jul — . Årets 
största helg mitt i vinterns mörkaste pe
riod, när ” snön lyser vit på taken och 
endast Tomten är vaken” , när ivriga 
barnahänder river papperet av mjuka 
och hårda paket, och farfar med ett le
ende ser på —  ja, då är det verkligen jul 
igen med all sin fröjd och glädje.

Men —  varför firar man då denna 
högtid? De flesta av oss gör det nog av 
gammal tradition. Vi har kommit så in 
i . det att vi inte ens tänker efter. Dock 
några få. gör det nog och vet att julhög
tiden är till minne av barnet Jesus, som, 
för nästan 2000 år sedan, föddes i ett 
stall och lades i en krubba, medan ängla- 
skaran för en skara herdar sjöng sitt 
” Ara vare Gud i höjden och Frid på 
jorden” .

Vem var då denne Jesus? Bibeln säger 
han var Guds egen son, som föddes för 
att bli världens frälsare och bringa frid 
på jorden bland människorna, som Gud 
har behag till.

Men —  det är ju ingen frid på jor
den —  utan ofrid och kiv, otrygghet och 
nöd, lidande och död! Var det alltså 
verkningslöst att han kom? Nej, men 
Fridsfursten tvingar sig inte på, utan har 
visat oss ” vägen vi måste gå om frid vi 
skall få” . Han ” har lämnat åt oss en 
förebild för att vi skall följa honom och 
vandra i hans fotspår” (l.P et. 2 :2IV 
Vägen heter: självutgivande —  att ge av 
sig själv åt andra. Julgåvorna vi ger bör 
vara ett uttryck för detta. Om freden 
skall komina, måste Fridsfurstens vilja 
bli mänsklighetens lag, och denna lagen 
kallas ” kärlek” —  en kärlek som inte 
söker sitt eget utan andras bästa.

Själv föddes han för att dö, ge sitt liv, 
sin rättfärdighet och sin frid åt den 
mänsklighet, som tog hans liv och än 
idag korsfäster honom genom att förakta 
hans död och hans gåva, och förkasta 
hans väg.

Barnet, som föddes, är en Guds gåva 
till oss, och Han vill att Jesus, åter igen, 
genom Guds Ande skall födas in i var 
och en av oss och där bli kärlekens liv i 
oss. Vill vi ta emot honom, så skall julen 
verkligen bli jul för oss.

Per Fjelstad 
Betelinstitutet.

DEN UNDERLIGA JULGRANEN 
Dan före julafton så åkte Pappa och 

jag och hämtade en julgran. När vi kom 
hem så klädde vi den. På julafton lade 
vi julklapparna bredvid granen. Men på 
kvällen så flyttade granen sej ett par 
meter. V i undrade hur den kunde flytta 
sej och jag gick fram och tittade, varför 
den kunde gå. Då såg jag, att granen 
hade ben, och sen såg jag, att den hade 
ögon och mun.

Tomas Sjööns, 
åk 5

JULAFTON
Nu när det blir jul, då blir det kul. 
När tomten kommer med klappar små. 
Då snön ligger tät och mörkret ligger på. 
Det är roligt när det snöar, 
när man hoppar i snön och gör grottor. 

Tommy Eldh, 
åk 3

TO M TA R OCH TROLL 
Det var ett litet troll som inte hade 

någonstans att ta vägen. Det lilla trollet 
gick och gick och gick tills vägen tog 
slut. Men då såg han en liten väg, som 
gick in i skogen. Han såg ett litet hus 
och det lilla trollet gick fram till det lilla 
huset och knackade. Så var sagan slut, 
för där fick trollet bo!

Anders Grop, 
åk 2

LUCIA-DIKT 
Snart så är det lussenatten, 
då kommer Lucia med lussekatten.
Och jag får smaka, 
på en pepparkaka.
Som Lucia har gjort 
och jag åt som smort.

Olle Gunnars, 
åk 3

Orsa Sparköp Välkommen till Er

önskar ärade kunder närbutik!
M ̂ Fri kemkörning!

M ä s s b a c k e n s
G O D  H ELG! H a n d e l

Tel. 500 42
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Människor jag mött. (II)
E r i k  B r a n d e l l  (1 8 7 7 - 1 9 3 5 )  av Hj. H-n.

__________________________________________________________________________ ORSA SKOLTIDNING

I en grå timmerstuga intill Gabriel 
Forsgrens gröna villa i norra Mickelvål 
bodde Erik Brandell med sin gamla mor. 
Mitt första besök på gården gällde en 
buske. Det berättades för mig, att en 
ovanlig sådan med tidig blomning och 
farliga bär växte bakom Brandells stuga. 
Jag misstänkte, att det var tibast, men 
för att vara säker måste jag gå och se 
efter.

När jag kom till stugan, gick jag in 
för att hälsa och tala om mitt ärende, 
så att de inte skulle undra, varför jag 
smög där omkring huset.

Jag har ännu en klar minnesbild av, 
hur det såg ut i stugan. Gamla mor syss
lade vid spisen. Brandell låg på rygg på 
soffan. Med ena handen höll han en bok, 
och med den andra strök han en gulaktig 
katt, som låg på hans bröst och spann. 
Han lade bort boken, satte försiktigt ned 
katten på golvet och satte sig upp.

Så började ett mycket intressant sam
tal. Brandell visste, att det var en tibast- 
buske, som stod bakom stugan, och vi 
gick ut för att titta på den. Han talade 
om flera ovanliga växter i närheten, om 
linden i Åbcrga, om asken på Björks 
gård, om en ek i byn och om guckusko 
och andra sällsynta örter. Slutligen be
rättade han om sin katt, hur snäll och 
klok den var.

Nästa gång vi träffades, talades musik. 
Bl. a. berättade han, att han en gång på 
ett husförhör låst skolans orgel, då den 
som skulle spela gjorde det så illa, att 
Brandells öron inte tålde det.

Då jag nu 45 år senare tänker på 
Brandell, är det särskilt tre minnesbilder 
som framträder: Brandells bil, Brandells 
musikintresse och Brandell med katten.

Att Brandell hade bil visste jag inte 
förrän jag bott i Åberga ett par år. 
Jag såg honom aldrig köra bil, jag såg 
ingen bil på hans gård. Han hade bilen 
stående i ladan. Han var mycket rädd 
om den. Han njöt av att se på den och 
av att höra den. Det sista gjorde han 
varje söndagsförmiddag. Då gick han ut 
i ladan, startade motorn och lät den gå 
en stund, medan han själv satt på log- 
balken och lyssnade.

Jag fick vetskap om bilen på följande 
sätt: Min familj var bjuden till Torrvål 
en söndag. Jag gick till Forsgrens för att 
ringa till Asp i Kallmora efter trafik- 
bil. Men Asp var inte hemma. Det var 
bara att gå hem igen och inställa färden 
till Torrvål. På hemvägen träffade jag

spjuvern Bladen och berättade för ho
nom, att jag försökt skaffa droskbil 
men misslyckats. Då sa Bladén: ” Jag 
vet, hur du ska göra. Gå till Brandell 
och låna hans bil!” —  ” Har han bil?” 
undrade jag. ” Javisst, en väldigt fin bil, 
som är blankputsad jämt. Nog tror jag 
du får låna den” , sa Bladén. Men det 
var just, vad Bladén inte trodde. Han 
skojade med mig bara. I min oskuld gick 
jag till Brandell, talade om att jag inte 
kunde få tag på en droskbil och bad 
att få låna hans bil till Torrvål. Att det 
var en oväntad fråga såg jag genast. 
Brandell strök sig om hakan ett par 
gånger och såg rent av bekymrad ut. 
” Ja-a, ja-a” , sa han flera gånger, och så 
stod han tyst och tänkte en stund. ” Det 
skulle vara om jag får följa med då” , 
sa han. ” Det går förstås bra” , sa jag. 
” Det är ju så mycket bättre, om vi får 
låna både bil och chaufför.”  —  ” Nej, 
du ska i så fall köra” , sa Brandell. Vi 
kom överens om tid för avresa, och jag 
gick hem.

Vid Björkgården stod vännen Bladén 
och väntade. Han såg högst illmarig ut 
och tyckte väl, att han spelat mig ett 
ordentligt spratt. ” Du fick väl låna bi
len” , sa han och trodde förstås, att jag 
blivit nekad. ” Vi ska fara klockan tre, 
och Brandell ska följa med” , sa jag. 
Bladén blev så överraskad, att han stod 
tyst en lång stund och bokstavligen ga
pade. Så kom det: ” Va säjer du karl, 
ska du få köra Brandells bil?” Han tyck
tes ha svårt för att tro det. Och jag tror 
han misstänkte, att jag narrade honom 
som ” betalning” för att han ” lurat” mig 
till Brandell.

Emellertid for vi till Torrvål, där fa
miljen Byrén bjöd på kaffe och vi hade 
trevligt värre. Brandell var pratsam och 
underhållande, och jag tror, att han njöt 
av utfärden. Då vi var hemma igen, fick 
jag t o m litet beröm för körningen. 
” Du var bra, som körde så försiktigt” , 
sa han. ” Det ska man alltid göra, särskilt 
när man kör en obekant bil” , sa jag.

Förvåningen över billånet var stor i 
trakten. Och efter detta blev jag mycket 
god vän med bilägaren. Dock bad jag 
aldrig mera att få låna bilen. Men jag 
var med på söndagshögtiden i ladan en 
gång. Motorn startades. Brandell och jag 
njöt av dess spinnande ljud, och då 
Brandell efter några minuter stannade 
motorn, var hans ansikte ett stort leende. 
Han hade verkligen njutit, och det hade 
jag också.

På ett annat område hade vi gemen
samma intressen. Det gällde musiken. 
Sedan jag år 1932 köpt piano, kom 
Brandell flera gånger och ville lyssna på 
musik. Och lyssna kunde han verkligen. 
Han satte sig alltid långt bort från pia
not, i rummets mörkaste hörn, och där 
satt han med slutna ögon. Han tycktes 
gilla nästan all slags musik, men hellre 
moll än dur, hellre pianossimo än fortis- 
simo.

Brandell dog år 1935. Jag spelade på 
hans begravning, och dåvarande kom
ministern Widgren förrättade jordfäst
ningen. Då vi två gick upp till grav
kapellet, frågade Widgren, om jag visste 
något om den bortgångne. Jag berättade 
då5 hur han brukade komma och lyssna 
på musik ibland. Detta använde W. i sitt 
tal. Han talade om Brandell som den 
store lyssnaren. Vi borde alla bli lyssnare. 
Då skulle vi också snart förnimma något 
av tonen från himlen. Det var ju vackert 
sagt. Och Bladén (och kanske flera) 
undrade efteråt: ” Var i hela världen 
hade prästen fått de’ där ifrån?”

Visst var Brandell en lyssnare, kanske 
också något av en drömmare. Men han 
kunde också gripas av helig vrede ibland, 
om han tyckte sig ha anledning. Jag har 
mer än en gång undrat, vad det skulle 
ha blivit av honom, om han fått studera.

Hj. H-n.

GOD JUL 
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

Välj kvalité när Du köper hem
slöjd och presenter. Gå till

Nu även skjortlinne, tråd och 
magdgarn till Orsa-dräkten.

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32
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Julklappstips
från DAHLS EFTR!

Morgonrockar, nattlinnen, 
strumpbyxor, långkjolar och 
långbyxor i sammet m. m.

Tel. 401 91

Julklappstips
hos

Klockars
Tel. 403 20

Julklappstips
till

Henne!
*

Härliga mysplagg 
Rockar 

Overaller
2-delat

Ekipera med kvalité
% A u q .

^TEL.40021 O R S A

Kyrkbyn 6 A.
Stående fr.v.: Sune Asp, Mikael Steger vall, Mikael Jonsson, Jörgen Henriks
son, Patrik Nordström, Hans Tomt, Ove Sjödal, Jonas Karner, Lars Leksell. 
Mellanraden: Annika Bergström, Helena Levenius, Carina Wass, Maria Jons
son, Ulla-Britt Sundin, Solveig Sandvik, Kerstin Jösson.
Nedre raden: Annika Karlsson, Hillevi Andersson, Monica Granlund, Susanne 
Persson, Kerstin Jonsson Klas Einarsson, Anders H jalmarsosn.
Frånvarande: Peter Sparring, Kennet Lind.
Lärare: Hans-Erik Laggar, Gustav Montelius. Foto: Hoffmans Foto

Kyrkbyn 6 B.
Stående fr.v.: Dan Sundberg, Ola Storkitt, Tomas Jansson, Christer Bjöns, Max 
Matslovfa, Mikael Spännar, Kalle Liljeberg, Anders Olsson, Arto Kalliorinne, 
Tomas Sanden.
Mellanraden: Ann-Marie Döhlfors, Maria Roos, Mariana Jansson, Malin Ohl- 
sén, Birgitta Halvarsson, Maria Kling, Kristina Jonsson.
Nedre raden: Christina Jonsson, Maria Andersson, Pia Eklind, Helena Jansson, 
Annika Rehn, Anneli Frisk.
Frånvarande: Tomas Wirgård, Ann-Sofi Siljeström, Marie Bengtsson.
Lärare: Arne Svadling. Foto: Hoffmans Foto
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C Y PER N  - den delade ön av FN-soldat 765 045 Jalking
Cypern ligger i östra delen av Medel

havet 60 km söder om Turkiet och 90 km 
väster om Syrien. Vid klart väder kan 
man från Kyreniabergen se den turkiska 
kustremsan. Ön är tredjedelen så stor 
som Dalarna. Största längden är drygt 
20 mil. Ön domineras av Kyreniabergen, 
som löper längs norra kusten, samt Tro- 
domassivet i sydväst. Dess högsta topp, 
Mount Olympos, är med den ansenliga 
höjden 1953 m nästan lika högt som Sve
riges högsta fjäll.

Cypern har drygt en halv miljon in
vånare, varav 80 %  är greker och 20 
% turkar.

Cypern har ett typiskt medelhavskli
mat. Somrarna är mycket varma och tor
ra, vintrarna svala och ganska regniga. 
I skarven mellan juli och augusti är det 
varmast, och då pendlar temperaturen 
ofta mellan 40 och 45°. Vinterns 300mm 
regn faller från november till mars, men 
mängden kan variera ganska starkt från 
år till år. I Throdosbergen faller neder
börden oftast som snö, och skidåkning 
är en omtyckt sport på vintern.

Cyperns historia går långt tillbaka i 
tiden. Stenåldern inträffade omkring 
6000 f Kr, alltså tidigare än i Norden 
och övriga Europa. Utgrävningar i Khi- 
rokitia t. ex. har nyligen blottlagt läm
ningar från en tidigare okänd kultur, den 
neolitiska, från yngre stenåldern.

I och med upptäckten av koppar om
kring 1500 f. Kr. fick Cypern ett upp
sving samt fasta handelsförbindelser med 
länderna runt östra Medelhavet. Det är 
från den tiden det grekiska inflytandet 
hänför sig.

Under romartiden blomstrade Cypern 
ånyo, och ön torde ha haft drygt en 
miljon invånare. Det var under denna 
period, som Paulus och Barnabas kom 
till Cypern på en av sina missionsresor 
(45 e Kr).

Cypern har under århundradena haft 
många herrar: perser, romare, Rickard 
Lejonhjärta av England, venetianare, 
korsriddare, turkar, engelsmän m. fl. Un
der 300 år från slutet av 1100-talet var 
dock ön ett självständigt kungadöme.

1571 erövrades Cypern av sultan Se
lim II av Turkiet i en blodig strid och 
därmed lades granden till dagens mot
sättningar mellan greker och turkar.

Alla kulturer har lämnat spår efter sig, 
och få platser på jorden torde vara så 
fulla av minnesmärken som Cypern. Gör 
ett besök och se efter själva!

I slutet av 1800-talet fick engelsmän
nen starkt inflytande, och 1925 blev Cy

pern en brittisk kronkoloni. Både greker 
och turkar var missnöjda med överhög
heten. Oroligheter utbröt, och efter lån
ga förhandlingar (de s.k. London-Ziirich- 
avtalen) uppnådde man en kompromiss- 
lösning, varvid Cypern 1960 förklarades 
självständig stat garanterad av Storbri
tannien, Grekland och Turkiet och med 
den grekcypriotiske ärkebiskop Makarios 
som president och turkcyprioten Kutchuk 
som vicepresident.

Så småningom uppstod tvister om för
delningen av offentliga tjänster, rätten 
att uppta skatter, bildandet av en natio
nell armé m. m. Detta ledde till att all
varliga och blodiga oroligheter utbröt 
1963 mellan de bägge befolkningsgrup
perna. Efter misslyckade förhandlingar 
mellan företrädare för dem beslöt FN 
att i februari 1964 sända en internatio
nell fredsstyrka till Cypern.

Nu har det gått drygt tre år sedan 
kriget rasade på Cypern sommaren 1974. 
Efter långvarigt intrigspel mellan juntan 
i Aten och EOKA-anhängare här på ön 
störtades presidenten och ärkebiskopen 
Makarios av EOKA-sympatisörer i ett 
blodigt anfall mot presidentpalatset i 
Nicosia. Den ökände Nicos Samson kom 
därvid till makten. I samband med den 
kuppen förekom svåra grekiska övergrepp 
mot invånare i en del turkcypriotiska 
byar (och vice versa).

Turkiet ansåg nu turkcyprioternas si
tuation ohållbar och gick till angrepp 
den 20 juli 1974. Man erövrade hamn
staden Kyrenia på norra kusten och hu
vudstaden Nicosia samt vägen däremel
lan. Fredsförhandlingar, i vilka Storbri
tannien, Grekland och Turkiet deltog, 
inleddes i Wien. I samma veva avgick 
juntan i Aten och ersattes av en civil 
regering under ledning av president Ka- 
ramanlis.

Svensk FN-postering på stilleståndslinjen

Fredsförhandlingarn misslyckades, och 
turkarna gick ånyo till anfall. 40 % av 
ön föll nu i deras händer, och sådant är 
läget fortfarande. 70 % av öns jord- 
bruksproducerande mark ligger inom 
turklcontrollerat område. Likaså 65 % 

av citrusodlingarna och stora delar av 
malmbrytningen. Eftersom turkcyprioter- 
na utgör endast 20 %  av befolkningen, 
är de för få för att kunna hålla jordbruk, 
fruktodlingar, bergsbruk och andra an
läggningar i stånd. Stora områden ligger 
därför för fäfot.

Ekonomin på turksidan är till följd 
härav samt på grand av turkcyprioternas 
något oföretagsamma kynne dålig. Vär
deminskningen av den turkcyqriotiska li-
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Ali visar ” bastun”  i gamla huvudstaden Salamis. I  håligheterna under golvet 
eldade man för att värma badanläggningen.

ran (man håller sig numera med egen 
valuta!) har gått fort. Turkiska militären 
håller dessutom turkcyprioterna i ett hårt 
grepp, som starkt begränsar deras rörelse
frihet och förmodligen hämmar initiativ
förmågan.

På den grekiska sidan är problemen 
minst lika stora men av helt annan art. 
Efter kriget flydde 200 000 grekcyprioter 
över till öns södra sida. (1/3 av Cyperns 
befolkning är flyktingar!) De flesta av 
dessa flyktingar bodde i tält i stora lä
ger, framförallt runt Larnaca och Limas- 
sol. Enbart från Famagusta —  välbekant 
för många svenska turister —  flydde 
40 000 grekcyprioter. (Nu är staden helt 
öde så när som på *en handfull turkiska 
militärer och några svenska FN-poste- 
ringar). Nöden och trångboddheten i 
tältlägren var stor. Internationella hjälp
organisationer bistod på olika sätt —  
mediciner, filtar, inredningar t. ex. Nu 
är alla tälten ersatta med enkla hyddor 
byggda av cementsten eller spånplattor. 
Man har försökt göra det så bekvämt 
för sig som möjligt, och runt hyddorna 
finns grönsaksodlingar och blomster av 
alla slag. Trångboddheten är dock fort
farande stor.

Före kriget var turismen en stor ” ex
portvara” på Cypern. Den var den näst 
största inkomstkällan. Hälften av turist
hotellen ligger på den turkiska sidan, 
och de är nästan oanvända. Grekcypri- 
oterna har sedan ett par år varit ivrigt 
sysselsatta med att ersätta förlusterna, 
och man bygger nu nya stora turistan
läggningar i rask takt. De flesta ligger 
runt Larnaca och Limassol, och turis
men tycks skjuta fart igen.

Under kriget förstördes delvis flyg
platsen i Nicosia. Dessutom hamnade 
den alldeles intill eldupphörlinjen. Där
för har flygplatsen i Larnaca utökats och 
kan fr. o. m. april 1976 ta emot alla 
slags flygplan. Man har även fördjupat 
och moderniserat hamnen i Limassol som 
ersättning för Famagustas, och numera 
kan de största fartyg anlöpa hamnen.

Grekcyprioterna miste i kriget det mes
ta av sin värdefullaste åkerjord, belägen 
på Mesoriaslätten öster om Nicosia. Där
för har man nu börjat odla mark, som 
tidigare inte varit uppodlad. Man till 
och med transporterar mylla till sådana 
områden, som har för tunt jordlager, 
och ökar därmed åkerarealen.

Vad gör FN på Cypern?
Före 1974 var vår viktigaste uppgift 

att verka lugnande på befolkningen i en 
del ” mixade”  byar, dvs byar, som be
boddes av både grek- och turkcyprioter. 
Efter 1974 har FN två helt annorlunda 
uppgifter. Dels bevakar man stillestånds- 
linjen mellan öns bägge delar. En del

smärre gränsöverträdelser sker då och då 
av både turkar och greker, och utan FN:s 
närvaro skulle dessa incidenter lätt kunna 
trappas upp till okontrollerbara situationer. 
Ofta är det fåraherdar, som, obekymrade 
av krigstillstånd och osämja, låter hjor
den smaka av det förbjudna gräset på 
” fel”  sida. Dels förser FN de 5— 600 
grekcyprioter, som fortfarande bor kvar

på Karpashalvön på turksidan, med oli
ka förnödenheter: utsäde, gas, fotogen, 
medicin mm.

Dessutom hjälper FN till, när dessa 
grekcyprioter vill flytta över till sina 
landsmän söder om gränsen. FN består 
då med transportfordon och ser till att 
flyttningen går lugnt till väga. Varje 
vecka flyttar ett par tre familjer söderut.

Julklappar
med bestående värde...

äSäSsKäSÄsSÄigafäSigatäSäSSf iKä?
Ur • Guld • Silver . Nysilver • Tenn • Rostfritt . Optik

Armbandsur, Fickur, Stoppur, Väggur, Köksur, Signalur, Resur, Väckar- 
ur, Ringar, Armband, Kedjor, Berlocker, Pärlcollier, Broscher, Örhäng- 
en, Smycken, Manschettknappar, Bokmärken, Pappersknivar, Skedar, 
Gafflar, Knivar, Druvsaxar, Besticksaker, Skålar, Ljusstakar, Brickor, 
Fat, Bägare, Kannor, Askfat, Skrin m. m. Glasögon, Glasögonfodral, 

Kikare, Barometrar, Läsglas, Lupper, Mikroskop m. m. 
Cigarettändare ■ Förlovningsringar ■ Presentkort

'IjkfrtlHb cAQ>
UR • OPTIK • GULD  

ORSA
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Förnödenhetstransport till grekerna på turksidan

Förutom Sverige bidrar Kanada, Eng
land, Danmark, Österrike samt till 1 nov 
1977 Finland med bataljoner, vilka till
sammans bildar UNFICYP (United Na
tions Force in Cyprus). Styrkan uppgår 
för närvarande till omkring 2000 man. 
Den svenska bataljonen är störst med 
sina drygt 400 man. Varje land bevakar 
varsin del av stilleståndslinjen samt om
kringliggande område.

Den svenska bataljonen bodde från 
1964 till slutet av oktober i år i ett gam
malt, nedslitet engelskt militärläger från 
andra världskriget ett par kilometer norr 
om Famagusta på den turkcypriotiska 
sidan. Carl Gustav Camp, som lägret 
hette, fungerade som ett litet svenskt

samhälle. Förläggningar, matsalar, mäs
sar var inrymda i enkla plåtbaracker 
liksom bataljonens egen kyrka, biosalong 
och postkontor. Bataljonen hade dess
utom redaktionslokaler för den egna 
tidningen Cypressen, som utkommer en 
gång i månaden.

I mitten av oktober fick den svenska 
bataljonen oväntat order att byta för
läggningsort med den österrikiska batal
jonen i Larnaca. Detta berodde förmod
ligen på den finska bataljonens sorti från 
ön. På en vecka var flyttningen genom
förd, och vi befann oss plötsligt i ett 
ganska trångt läger med betydligt moder
nare lokaler. ” Camp Victoria” , som den 
nya förläggningen döptes till, kommer

Ju lto m te n
re k o m m e n d e ra r
alla som vill göra BRA JULKLAPPSKÖP
att gå till affären med
URVAL, KVALITET och SERVICE

Här nedan några förslag ur vår rikhaltiga sortering:
Strumpor från 6:50 
Skjortor 100% bom. 29:75 
Nattskjorta +  mössa 98: —
Benkl. långa från 29:75 
Mysrockar, Mysdressar och 
Mysoveralls 198— — 347: — 
Träningsoveralls ”Orsa för Fritid” 
från 156:50 
Handskar från 9:75

Pyjamas k. ärm, k. ben fr. 24:50 
Morgonrockar fr. 89 : —
Benkl. %  långa från 27:75 
Fiberpälströjor fr. 128 : —
Fodrade jeans denim 89: — 
Shettlandspullover fr. 78: — 
Fiberpälsbenkl. fr. 115: —
Fodrade jeans manch. 94: — 
Ryssmössa, bisam 395 : —

1 parti Täckdressar m- h-byxa 265 : -  1 parti Täckbyxor med hög midja 158: -

Just NU kan vi från vår konfektionsavdelning erbjuda ett STORT urval av 
KOSTYMER MED VÄST från 568 : -  , BLAZER, sammet från 438 : -  , 
TRENCH. med löst foder 398 : -

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

alltså att härbärgera svenska bataljoner 
i fortsättningen så länge Cypern vill ha 
FN:s hjälp. Förhoppningsvis kommer 
Camp Victoria vid den välbekanta salt
sjön söder om Larnaca att besökas av 
många svenska turister och anhöriga.

Något om skolorna på Cypern.
Jag har besökt några skolor på båda 

sidorna. Man märker ganska snart, att 
undervisningen ligger på en ganska hög 
nivå trots avsaknaden av audiovisuella 
och andra hjälpmedel, som vi har så gott 
om i våra svenska skolor. De cypriotiska 
skolbarnen talar och skriver engelska 
bättre än sina svenska kollegor, för att 
ta ett exempel. Skolgång är obligatorisk 
mellan 6 och 12 år, och undervisningen 
är kostnadsfri. Det finns inget universitet 
inom landet, utan högre studier bedrivs 
i Grekland, Turkiet eller England.

Alla skolbarnen bär skoluniformer, nå
got man ärvt från den engelska kolonial
tiden.

Ett bevis på skolväsendets klass är den 
snabbhet, med vilken skolor inrättades 
på greksidan. De är visserligen ganska 
enkla, men så särskilt stort avbräck i un
dervisningen medförde inte kriget 1974.

Hur ter sig Cyperns framtid?
Därom vet man förstås inte mycket, 

men de flesta bedömare är inte särskilt 
optimistiska vad beträffar en ändring 
av nuvarande gräns. Fredsförhandlingar
na i Wien om Cyperns framtid, som på
gått i olika omgångar ett par år, har va
rit kärva och inte gett påtagliga resultat. 
Turkarna verkar vilja dra ut på för
handlingarna och hoppas kanske där
med få den nuvarande uppdelningen av 
ön permanent. För dem innebär detta 
inte bara ett eget land utan även en allt 
mer ansträngd ekonomi.

1 en intervju kort före sin död sade 
president Makarios, att han och turk
sidans president Rauf Denktas i princip 
var överens om ett delat framtida Cy
pern uppbyggt som en federativ stat. 
Detta får nog anses som den enda realis
tiska lösningen tillsvidare. Alltså ett sta
tus quo.

Hur lösningen på Cypernproblemet än 
blir hoppas man innerligt, att den ger 
cyprioterna lugn och fred, och att de får 
sköta sin politik utan inblandning av 
andra makter. Fridsammare och vänliga
re människor, det gäller både greker 
och turkar, tror jag inte finns. På långt 
avstånd ter sig problemen små, men hat- 
man upplevt dem på nära håll och undet 
längre tid, förstår man dess vidd rmgot 
bättre. Då ser man de otaliga mänskliga 
tragedierna.

FN-soldat 765 045 Jalking.
Foto: Bo GabrieIsson
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Inga-Lill
I tio år har Inga-Lill Loman varit 

ledamot av vår skolstyrelse. Hon tycker 
att hon genom sitt nya uppdrag kom
mer närmare skolans verklighet än tidi
gare. Tilläggas skall väl då att Inga-Lill 
Loman studerar på kom vux, social två
årig linje, och även därigenom får mera 
jordnära kontakt med skolan.

En gång, berättar Inga-Lill Loman, 
hade elever på ungdomsskolan tillfrågats 
om de visste vem skolstyrelsens ordfö
rande var; ingen aning. Men då någon 
utpekat henne för b ar Sen blev kommen
taren: ” Jaså den kärringen, hon brukar 
ju äta här på skolan” .

Som framgår av detta är skolstyrelse
ledamöter många gånger anonyma per
soner. Inga-Lill Loman har förutom den
na kontakt med skolan sett denna genom 
barn och fosterbarn. Så det är ingen no
vis i skolsammanhang, som leder den 
politiska församling, som bestämmer i 
skolan. Arbetet kräver i genomsnitt två 
kvällar i veckan och vidare regelbundna 
konferenser med skolchefen. Dessutom 
tillkommer förstås kontakten med det eg
na partiet i skolfrågor. Inga-Lill Lo
man läser Kommunal tidskrift och för
söker så gott hon hinner följa med i den 
aktuella skoldebatten. Hon hoppas och 
tror även att hon är representativ för 
skolstyrelsens borgerliga majoritet. Här 
följer något av vad Inga-Lill Loman 
tycker:

Hon tror på SIA. Idén är fin, men 
det krävs mycket arbete och många in
satser för att det skall lyckas. Alla mås
te vara med i skolan. Skolan är ingen 
plats enbart för elever och skolpersonal. 
Det finns ju så många grupper, som mås-

Lomans tankar

te in: föräldrar, pensionärer, löntagare 
av alla slag.

Hon har fria händer i skolfrågor i för
hållande till ” partitoppen” .

Hon tycker det är viktigt och nöd
vändigt att vi får en skolpsykolog.

Hon tycker att vi skall arbeta för att 
ta bort betygen, även på högstadiet. Men 
ännu viktigare är att förändra samhället. 
Hon frågar sig hur och var man skall 
börja.

I skolstyrelsen tycker hon att man 
skall diskutera fler skolfrågor, inte bara 
tjänste-, ekonomiska- och rutinärenden. 
Det gäller ju ” ungarnas bästa” . Nioårig 
obligatorisk grundskola är för mycket i 
alla fall så teoretisk som den är nu. Var
va praktik och teori i mycket högre grad! 
Frågor om förlängd pryo diskuteras säl-

om skolan
lan i skolstyrelsen. Vad beträffar pryo- 
verksamheten måste eleverna så vitt det 
är möjligt få den praktikplats de valt 
och önskat.

Eleverna måste ges ansvar, ju tidigare 
dess bättre. Vi är inte betjänta av korv- 
stoppade och programmerade barn.

Som kommentar på Rolf Davidssons, 
(s), artikel i förra numret av Orsa skol
tidning säger hon: Är skolan verkligen 
så dålig, som han säger? Det finns väl 
även bra saker. Annars håller hon i stort 
sett med honom.

Hon har ambitionen att besöka en klass 
i varje skola och på så sätt se skolarbetet 
inifrån.

Hon skulle gärna tänka sig att någon 
gång sitta i sociala centralnämnden. Den 
nämnden berör ju skolstyrelsen i många 
fall.

Till slut några önskemål: 
en öppnare skola 
ansvar från början 
samarbete över stadiegränserna 
mindre skolor
bovara byskolorna — bussa centrum
barnen ut till skolorna.

/ .  Bm.

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

^BANKEN
DALARNA
—  H E M M A B A N K E N

I Dalarna - För Dalarna!
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.oo, torsd. även 15.oo-18.oo

m
LÄNS!

Vackra julblommor Julekipera
från egna odlingar. Smakfulla ljusdekorationer i 
alla prislägen. Julblommografera i god tid!

era småttingar i

A. Levenius Blommor i Orsa AB jnte r flo ra
Telefon 400 92

Barngarderoben
Tel. 402 19
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Körsång i Orsa för 100 år sedan av Erik Göransson

Från början var ju all sång enstämmig. 
I många kyrkor saknades orgel, så även 
i Orsa. Man sjöng psalmerna enstämmigt 
på gammalt sätt och ofta på en gammal 
melodi. Vilken egendomlig och storartad 
upplevelse skulle det då inte ha varit, 
då man första gången fick höra sång i 
kyrkan av en fyrstämmig kör! Till en 
sådan tanke kom jag, då jag råkat få i 
min hand en stämbok från en sångkör i 
Orsa, som började omkring år 1870.

Boken är handskriven, och på pärmen 
står Bas, som är lägsta stämman i en kör. 
Den är omkring 2 x 1  dm i storlek. På 
försättsbladet står ägarens namn 

B. A. Hansson 
1871

Bälter And. Hansson
och han har väl själv skrivit av den 
efter en annan bok. Boken innehåller 
basstämman till 14 numrerade sånger, 
och bland dem finns Davids psalm 150 
och psalm 96, Mässans liturgiska me
lodier i körsättning, Rysk vespersång 
och Hosianna av Volger. Men notskriften 
är i siffror (enligt Dillners system).
(Se bild 1).

En van körsångare igenkänner genast 
basmelodien, såsom vi ännu sjunger den,

och i vanlig notskrift ser ju första raden 
ut så i B-dur: (Se bild 2).

Vilka omständigheter 
bidrog till att kören kom till stånd om
kring 1870?

I syfte att lättare inlära melodierna i 
1819 års psalmbok hade prosten Dillner 
i Uppland, sedan han konstruerat instru
mentet psalmodikon, som spelas med strå
ke på en enda sträng, även 1830 utgivit 
en därtill hörande melodipsalmhok med 
siffror istället för noter. Tonartens grund
ton var alltid nr 1. Alltså i B-dur: 
b c d ess f g a b 
1 2 3 4 5 6 7 8

Den religiösa väckelsen efter mitten 
av 1800-talet förde med sig sång. Den 
nya folkrörelsen tog körsången i sin tjänst. 
Väckelsens folk brukade samlas en som
marsöndag i Mora kyrka —  bort emot 
3000 personer från olika socknar kom 
till storhögtiden, och fönstren lyfties ur. 
I Åhl, Insjön, hade en prästson Boéthius 
börjat med en sångkör år 1864 i den då 
nybildade missionsförsamlingen. Den kö
ren sjöng 1868 vid en sådan högtid i 
Mora. Efter detta började man även på 
andra orter med sångkörer.

M T V
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Ho-si-an-na i»a-vids Son,, väl-sig-nad va-re Han!-

Bi ld 2

B E N G TSSO N S Begravningsbyrå
S B F

Tel. 418 40, bost. 443 66

Ombesörjer allt inom branschen

Bälter Anders Hansson

Reinhold Grape
var den förste skolläraren och klockaren 
i Orsa 1864— 1877, och han blev den 
förste sångledaren. Han tillhörde Evange- 
liskaliska Fosterlandsstiftelsen, vilken ju 
verkade för att väckelsen skulle bevaras 
inom kyrkan. Grapes sångkör sjöng allt
så både i kyrkan och på missionsmöten. 
” Grape var ledare för sången” , står det 
i en gammal protokollsbok. Den avbilda
de stämboken är från Grapes kör. Han 
flyttade sedan till Mora, där han började 
med bokhandel och grundade Mora Tid
ning år 1892, samma år som järnvägen 
kom till Orsa. Han var ledare för Mora 
Sångförening och Mora Manskvartett.

Bälter Anders Hansson 
som skrivit boken, var 1871 lärare i Ho- 
lens småskola. Han var född 1848 i 
Vångsgärde, blev tidigt antagen till små- 
skollärare och tjänstgjorde i Stenberg, 
Oljonsbyn, Holen och Vångsgärde. 1881 
slutade han som lärare och blev handels- 
bokhållare och senare handlande i Kall- 
mora. År 1904 flyttade han från Orsa 
men återkom småningom till Vångsgärde, 
där han dog år 1916. Att han kunde 
skriva vackert i sin ungdom syns på den 
prydliga ” notskriften” .

Det borde finnas flera stämböcker kvar 
från denna sångkör. Lämna dem gärna 
till pastorsexp eller skolexp f v b.

(För hjälp vid personforskningen 
tackar jag särskilt Eric Borgert.)

Erik Göransson
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Allmännyttigt husmagasin
eller

wald samling af rön och anvisningar för hushållet, helsowården, trädgårdsodling en, landtbruket, 
boskapsskötseln, handt-werks- och fabriksdrifterna, jagt- och fiskerinäringarna m m. av P- J.

Så lyder den långa titeln på en liten 
bok, som vi hittade bland gamla ting i 
Brämåssagården i Mickelvål. Boken har 
tryckåret 1875, och dess förste ägare, 
bonden och skolmästaren Bränd Per Lar
sson, har på pärmens insida sirligt skri
vit: ” Låtit binda denna bilaga (bihang) 
till Svenska Weckobladet den 14 april 
1879.”

Fast liten till formatet och med bara 
123 sidor är ” Husmagasinet”  nog så 
innehållsrikt, faktiskt något av en guld
gruva att ösa vetande ur. Om man vill 
sätta sig in i vilka vardagsproblem våra 
förfäder hade att brottas med för ett 
sekel sedan, och hur man sökta lösa dem, 
är det bara att leta i denna bok. Här 
finns nämligen, utan inbördes ordning, 
råd och anvisningar i de mest skiftande 
ämnen, t ex hur man bäst ska harva en 
åker, hur man ska fördriva kackerlackor, 
råttor och möss, hur man ska elda i ka
kelugnen, koka soppa för fattiga, bota 
tandvärk och massor med andra kräm
por, få höns att värpa hela året, få foto
genlampan att brinna väl, tillreda äp
pelvin och göra ost av potatis. Man får 
botemedel mot kalla fotter och sömn
vandring; man får lära sig lugna ostyriga 
hästar och koka gott och billigt kaffe. 
Varningar utdelas mot att lyfta barn 
genom att fatta dem i huvudet samt att 
använda målade grifflar och olämpliga 
brevomslag. Och så vidare! Antalet 
” tips”  är 319!

I detta och följande nummer av skol
tidningen har vi tänkt presentera några 
av råden ur ” Husmagasinet” . Inte så att 
vi rekommenderar läsarna att följa dem 
alla, men de kanske kan vara av intresse 
i alla fall.

Här följer nu, med gammalstavningen 
i behåll, några råd, som vi tycker kan 
passa i denna tid av kyla och mörker.

Eldstäders inrättande så att de blifwa 
vedbesparande.

Då man låter röken ur en vanlig kok
spis utan omväg utlöpa i skorstenspipan, 
gör man en förlust av wärme af minst 
hälften. Det var visserligen en sak, som 
föranledde till stor bränslebesparing, då 
nuvarande jernkokspisar uppfunnos, e- 
mot hwad förr war fallet, då man koka
de maten i öppna spisar, och wärmen 
ohejdad t fick rusa ut genom skorstenen; 
men fulla ändamålet med wedbesparing

kan aldrig vinnas, förrän man inleder rö
ken från kokspisarna i uppmurade rör af 
2 tums tegel, deri röken får passera 5 
till 6 gånger upp och ned, innan han 
utsläppcs i skorstenen.

(V i avstår från att citera den långa 
och invecklade beskrivningen av in
rättningen, ” särskilt afsedd för arbeta
refamiljer”  och nöjer oss med avslut
ningen. )
Det är högst märkvärdigt, hur litet 

wed åtgår, för att på detta sätt få be- 
höflig wärme i rummen. Genom an
vändandet af dylika spisar skulle millio
ner kr kunna besparas wårt kära fä
dernesland. Men för att kunna upprätta 
rörspisar af detta slag är naturligtvis 
nödwändigt, att en i murning förfaren 
person tager reda på beskrifningen och 
werkställer arbetet.

Bepröfwat medel mot kalla fotter.
Att hafwa warma fötter, är det första 

willkoret för att befinna sig wäl. Man 
lägger grått läsk- eller sugpapper (beredt

af yllelump) omkring de blottade fotter
na, sedan man först gnuggat det något 
litet, på det att detsamma må sluta sig 
intill fotterna så tätt som möjligt och 
utan week, Strumporna dragas derefter 
utanpå; och efter några få minuter skall 
man känna fotterna brännande heta.

Särskilt må detta lika enkla som för
träffliga medel anbefallas fruntimmerna 
mot deras mångfaldiga krämpor (huwud- 
wärk o. s.w.).

Också är det bra att lägga sådant läsk
papper, skuret efter sulans form, i sko
don. Fotterna uppwärmas betydligt der- 
igenom.

Fotswett blir också genom längre an- 
wändande af läskpapper på nämnde sätt 
om också icke fullkomligt aflägsnad, så 
åtminstone betydligt förminskad.

Bot för kylsår.
Tag så mycket färskt smör, som ett 

äggs storlek, i en jumfru brännwin, bil
da deraf en kaka och smörj ofta på det 
skadade stället, så läkes såmaden.

Att spara talgljus.
Ett enkelt medel, som förorsakar att 

talgljus kunna brinna längre än eljest 
och hwarigenom man sparar minst 10 
proc., består deri, att man lägger några 
små saltkorn på det brinnande ljuset om
kring weken. Detta hindrar nemligen lå
gan att förtära så mycket af talgen.

P- J.

Julens blom m or
i stor sortering!

Beställ gärna 
i god tid!

interflora
/t /!

BENGTSSONS

' ^ M m m
Tel. 418 40

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 10000

irrm iiiw  FRAM
TIDENS TV!
□  Kallt chassi ger längre livslängd och 

bättre driftsäkerhet.
□  Fjärrkontroll Telecontrol 1600 med 

elektronisk programsökning, fjärr- 
manövrering av idealbildsmställning 
och programmerbart digitalur för
utom alla övriga funktioner för bild- 
och ljudinställningar.

□  Förberedd för framtida bildskärms • 
inkopplingar t.ex. text-TV.

Piano-Nisse
IViusik

Radio ■ T V

Tel. 406 04
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Juldikt av J. Bm.
Nu är julen här.
Nu börjar hjulen snurra.
Nu tändas tusen juleljus.
Nu vaknar en del ur rus.
Nu begår några årets kyrkbesök.
Nu dricker några öl till sill och krök. 
Men bara för några dagar.
Sen är verkligheten tillbaka.

Nu diktas det för fullt i var stuga, 
dikter som knappast för Heidenstam 

skulle duga.
Kassaapparater klirra,
Barnmagar pirra.
Men ute blåser hårda vindar.
Ja, den julen smeker, leker, tröstar, 

lindar
in i bomull, döljer, 

sköljer
bort våra liv för några dagar.

J. Bm.

TOMTEFAMILJEN

Det var en gång en tomtefamiljs som 
bodde i ett timmerhus i skogen. En dag 
sa tomtefar: ” Om en månad är det jul
afton” . Då sa tomtemor: ” Nu barn är 
det dags att ni börjar hjälpa tomtefar 
och mig att göra julklappar. Gå ut i 
skogen och plocka kottar, så ska jag 
göra iordning allt som vi behöver för att 
göra leksaker till alla barnen, som vän
tar på julklappar. När tomtebarnen ha
de gått ut för att plocka kottar, tog 
tomtemor fram kåda och pinnar, som 
hon hade plockat dagen innan.

När de två tomtebarnen kom in igen 
sa tomtemor: ” Nu barn är det dags att 
börja med julklapparna” . Och så börja
de de med julklapparna. De gjorde en 
bondgård med kor och får och bockar. 
När det var färdigt, var det tid för mat. 
Sen gick de och lade sig.

När det hade gått en månad sa tom
tefar: ” Nu är det julafton, och nu ska 
jag gå till alla barnen, som väntar på

julklappar” . Och så gick han till famil
jen Rahm och sen gick han till familjen 
Rosengren och många andra. Sen skyn
dade han sig hem, för det var rysligt 
kallt ute.

Maja Ohlsén, 
åk 2

JULMINNEN
Jag var en tomte, som kom till barnen 
och var så glad. Då fick de en katt, och 
de blev så glada, så glada, så de hoppa 
upp och ner.

Tomas Enochsson, 
åk 1

Det var en gång som det fanns en jul
tomte med julklappar. Jag fick en hund. 
Det var världens bästa julklapp.

Hans Pettersson
åk 1

Det var en bra julafton i vintras! Vi 
glödstekte sill.

Pär Jonsson, 
åk 1

Tidernas 
sortering av

Toyota

Borddukar Alfa-Romeo
Även matchande Jeep

gardinkappor Alltid
bra, begagnade 
bilar i lager!

Orsa, tel. 401 55

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Orsas
billigaste bensin?
Alltid ett fint köp att köra till Fina . .

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som i 
har stängt. . .

■ öppen när andra

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Hemteknisk terminskurs 
textil variant
Kurstid: 9 januari— 7 juni 1978

I kursen ingår följande ämnen: Barnkunskap, bostads/ 
miljökunskap, familjekunskap, gymnastik, hälsa/hygien 
konsumentkunskap, kostkunskap, sömnad, vävning. 
Kodnummer: 10243.

Prospekt och upplysningar genom ar
betsförmedling, yrkesvägledning, skol- 
och kommunalkontor eller genom Orsa 
gymnasieskola exp. 0250-402 72, 404 60.

Välkommen med din ansökan.

Orsa gymnasieskola

i i
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Teckning: Överst - Lena Gustafsson, åk 5 mellerst 

Per Sjödahl, åk 2 underst Patrik Lindström, åk 1

U w rrt& eW

Telefon 402 07

Den förbättrade snöskyffeln!

Röjer upp till 135 kg snö per 
minut!

T O R O
S n ö s lu n g o r

SNOW MASTER 14 
arbetsbredd 35 cm

SNOW MASTER 20 
arbetsbredd 50 om

Järnbirger AB
Orsa, tel. 409 00

För hemmet...
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  \
Luxor

Radio - TV___________ j

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Telefon 401 50

MACKE
Macke är min systers baby. Egentligen 

heter han Markus. Macke är 1 år. Så 
fort han hör en traktor, skriker han 
” tacko, tacko” . Frågar man vad han 
heter, säger han: Kackus. Sen frågar man 
vems gosse han är, då svarar han: 
Mammas.

Eva Holmberg, 
åk 4

VINTERN
Nu äntligen kommer vintern med sin 

vita snö.
Men det är mycket tö.
Natten är mycket lång.
Solen går ner tidigt i sin gång.
När julen kommer har alla så brått. 
Men sen så blir allt så glatt.

Ann-Marie Hansson, 
åk 3

\2
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Begravningsbyrån 
i Orsa
Levenius Blommor
ombesörjer allt inom branschen 

Tel. affären 400 92, bost. 413 21

JP
ORSA KÄTTING

Telefon 420 20 
ORSA

ANDERS NÄS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas $3- Fönsterglas 

Inramningar

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62

POJKEN OCH TOMTEN

Det var en gång en pojke som var så 
glad över, att tomten skulle komma, 
för hans mamma hade lovat att ringa 
till tomten och säga, att han skulle göra 
en prickig gunghäst. När julaftonen kom, 
så var pojken så spänd på att få en 
gunghäst, att han inte kunde äta. När 
kvällen kom såg pojken så glad, så glad 
ut. Just när han var som gladast, kom 
tomten. God jul finns det några snälla 
barn? sa tomten. Ja, jag sa pojken.

Och så började julklappsutdelningen. 
Det första pojken fick var gunghästen. 
Oj vad glad han blev! Han lekte cow
boy hela kvällen. Nu måste du gå och 
lägga dig, sa pappa. Okej sa pojken. 
God natt. I morgon ska jag fortsätta.

Kerstin Smids, 
åk 4

TOKIG BERÄTTELSE

Det var en underbart vacker morgon. 
Det spöregnade ute, och jag hade just 
somnat. Mamma kom ut ur mitt rum 
och gav mig kvällsmat. Det var stekta 
vindruvor och kokta myror, m. m. . . . så 
gott det var. Jag tog av mig kläderna 
och satte på mig pyjamas, sedan tog jag 
och flög iväg till skolan. När jag kom 
till skolan sa fröken:

—  Det blir ingen skola idag. Ni får 
fram-läxa till i går. Så jag gick hem och 
suddade mina läxor. Sedan tog jag på 
mig kläderna och lade mig.

Mamma kom in och sa godmorgon 
och vakna så gott.

SLUT

Helena Palmgren, 
åk 5

Räkna med julklapp 
från Hoffmanns . . .
Elektronräknare Casio Memory 8 A 
Alla räknesätten, procentautomatik samt 
automatkonstanter. Med fullständigt 
minne, rot och decimalavrundning.

Julpris 79: -
Casio Personal I
Prestanda som Memory 8A men utan 
minne. »Julpris 59: -
E rb ju d a n d e n a  g ä lle r  t o m  31  december 1977 .

Hoffmanns foto
Järnvägsgatan 11, Orsa. Tel. 0 2 5 0 /4 1 6  30
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Teckning: vänster Anna-Lina 
Wirgård, åk 3 höger Glenn 
Jönefors, åk 6
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Vi bjuder på kaffe 
på Lucia!

Välkomna till

OK
ORSA

NOPPIKOSKI

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

Orsa, tel. 403 40

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

Orsa Lärarförening av Siv Larsson
höll onsdagen den 26 oktober sitt åttio- 
andra årsmöte, denna gång i Skattung- 
byns skola, där Eric Ullström hälsade 
välkommen.

Komminister Knut Edmarker inledde 
med den traditionella andaktsstunden. 
Efter att ha läst bibelberättelsen om 
punden talade han så om kunskap och 
barmhärtighet. Ingen har fått allt, ingen 
har blivit helt utan. V i behöver varand
ra. Alla har fått ansvar, något att svara 
för.

Ordföranden Olle Bjärkmar höll pa- 
rentation över de sedan förra årsmötet 
bortgångna medlemmarna Helga Hahne, 
Helny Emretsson, Anna Rudfeldt och 
Elna Granholm, varefter Eric Ullström 
spelade och sjöng ” Kom!”  av Josef Jons
son.

Ur årsmötesprotokollet kan nämnas 
att till ordförande för kommande verk
samhets år omvaldes Olle Bjärkmar. Om
val blev det också av styrelsens övriga 
fyra ledamöter Börje Leksell (kassör), 
Siv Larsson (sekreterare), Ingegerd Fjel- 
stad och Gudrun Eriksson.

Till skoltidningens redaktör valdes 
Pelle Jakobsson, och till redaktionskom
mitté i övrigt omvaldes Ulla Enmalm, 
Johannes Hasmats, Janne Broberg och 
Johan Berlekom samt nyvaldes Hjalmar 
Hedman, som de senaste åren varit tid
ningens kassör utan att tillhöra kommit
tén.

Efter kaffesamkväm i bespisningsloka- 
len, där Eric Ullström med bandspela
rens hjälp gav årsmöte.sdeltagarna till
fälle att lyssna på och aktivt delta i någ
ra avsnitt av ” Sexans Musik” , var det 
så Edmarkers tur igen. Denna gång tog 
han os, med på en resa genom Israel, 
och hans personliga och engagerade 
skildring av denna blev, tillsammans med 
de vackra färgbilderna, en stor och rik 
upplevelse för de tacksamma åhörarna, 
vilket de varma applåderna och rektor 
Bjärkmars tacktal med all önskvärd tyd
lighet vittnade om.

Nästa årsmöte (hösten -78) hålls i 
Hansjö skola, dit Rune Mångs hälsade 
välkommen.

Siv Larsson

Även vi
har julmarknad!

Välkomna!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Elevrådsrutan
Vi på redaktionen är glada över att 

elevrådet på Orsaskolan hör av sig. I 
” elevrådsrutan” ska ges tillfälle för sty
relsen att föra fram vad de kan ha på 
hjärtat. Varsågod, styrelsen har ordet!

HEJ!
Vi tillhör elevrådet på Orsaskolan, 

och vi ska berätta lite om oss.
Elevrådet består av en styrelse på sju 

personer -f- två representanter från varje 
klass.

Det är meningen att eleverna skall 
föra fram sina önskemål och funderingar 
till klassrepresentanterna. Sen hoppas vi 
i styrelsen att förslagen kommer fram 
till oss.

På skolan finns också en festkommitté 
och en beställningskommitté. Festkom
mittén ordnar skoldanser och beställ- 
ningskommittén beställer saker som ele
verna får köpa, t ex skoltröjor.

Elevrådet är representerat i många 
olika organisationer inom skolväsendet 
t. ex. SS A-rådet (samverkan s! ola arbets
liv), Hem och skola, samarbetsn äran den. 
Tyvärr är det nästan bara vi i styrelsen 
som är med på de här sammanträdena. 
Vi vill att fler av eleverna på skolan 
skall delta.

Elevrådet fungerar kanske inte alltid 
så bra som vi själva skulle önska. Många 
gånger får vi inte chansen heller. Vi be
handlar mest ärenden som t. ex. större 
handdukar i gymnastiken och ändringar 
av matsedeln. Men se upp! För snart 
händer det kanske något, och vem vet? 
Det kanske är Orsaskolans elevråd, som 
står bakom ! !

Tack för den här gången!
Vi i styrelsen.

Stövlar, tofflor -
populära julklappar!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

Boutique
Margre

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Järnvägsgatan 27
Tel. 418 46
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Blockflöjtskursen
Under läsåret 1977/78 deltog och full

följde 96 elever kursen i den förberedan
de undervisningen på blockflöjt. I den 
löpande numreringen, som använts sedan 
musikskolans start och där även inflytta
de elever som undervisats i andra mu
sikskolor inräknas, har nedanstående ele
ver nr 1642— 1737.

Elever från Stackmora: Threse Jons
son, Britt-Marie Jemt, Karin Eld, Ann- 
Christine Lilja, Mikael Stam. Elever från 
Hansjö: Urban Lindberg, Sören Lind
berg, Jörgen Karlsson, Anette Köpman, 
Lena Jonasson. Elever från Kallmora: 
Leif Dahlfors, Pelle .Svålas, Ingegerd Lo
var, Threse Larsson, Anders Borg, To
mas Gernersson, Roger Wallberg, Örjan 
Tegner. Elever från Kyrkbyn: Jörgen 
Storm, Peter Dahlström, Hans Holmberg, 
Per Ulvenvall, Anna-Karin Hansson, 
Anika Difs, Maria Frelin, Anna-Lena 
Kalgren, Ingela Överbring, Torbjörn 
Eriksson, Alfonso Ågren, Jessica Karls
son, Mikael Arfs, Ulf Eriksson, Kerstin 
Smeds, Inger Jonsson, Yvonne Orsén, 
Annelie Hornberg, Anna Hjalmarsson, 
Ann-Sofie Hedberg, Åke Såsser, Marie 
Ohlsson, Anna-Karin Kåhlén, Christine 
Hellberg, Susanne Danielsson, Nicklas 
Lindholm, Maria Bergström, Ylva Jöns
son, Marie Olsson, Eva Holmberg, Gö
ran Sundqvist, Liselotte Hansson, Marie 
Johansson, Anders Flelstad, Mikael Pet-

Glöm värmen!
Med automatik kan Ni glömma 
värmen! Det finns automatik för 
varje panna oavsett bränsle. Spar 
tid och pengar åt Er. Automatik ger 
jämn och rätt rumsvärme. Vi hjäl
per Er välja rätt och installerar 
snabbt!

jljlj wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

Elna Granholm död av S.L.
Den 17 oktober avled folkskollärare 

Elna Granholm efter en tids sjukdom 
vid 82 års ålder. Under 37 år hade hon 
tjänstgjort inom Orsa Skoldistrikt; föist 
vid Kyrkbyns skola, därefter i Kårgärde 
till skolans nedläggning 1951 och till sist 
i den nybyggda Digerbergsskolan fram 
till pensioneringen 1958.

Kunnighet och idealitet präglade allt 
hennes arbete: i skolan, i Orsa Lärar
förening, i Ovan Siljans Skolförening, i 
redaktionskommittén för Orsa Skoltid
ning och som lärarkårens representant i 
skolstyrelsen.

Många är de elever som med tacksam
het minns sin ” Fröken” , som med an
svarskänsla inte bara ville meddela kun
skaper utan också med kärleksfull fast
het ville fostra och dana karaktärer.

Lärarkamraterna tackar Elna Gran
holm för hennes livsgärning, för den go
da arbetsgemenskapen och det inspire
rande föredömet i den pedagogiska var
dagsmiljön. S.L.

JULKÖP
Bråttom, bråttom skynda på
bil åt Olle, åt Kalle båt
byxor till Lena
som fryser om bena’
och kälke åt Lillan —  God Jul —

Marit Hasmats, 
åk 5

STARWAR
En dag åkte Starwars iväg från öknen. 

Från en planet kom fiender. Det blev 
stjärnkrig. Starwars sköt ner fienderna. 
De flög till en planet och bombade den. 
Sedan flög de tillbaka till öknen.

Elvis Löhf, 
åk 3

tersson, Per Sundberg, Åsa Nilsson, Ca- 
tarina Nordin, Carina Englund, Patrik 
Gustafsson, Katarina Martinsson, Hele
na Lindström, Malin Löfqvist, Pernilla 
Djäken, Annelie Laggar, Jonas Back, 
Per-Erik Andersson, Leif Lundell, Mats 
Johansson. Elever från Digerberget: Per
nilla Kandre, Kerstin Lind, Eva Byström, 
Annelie Masser, Maria Boman, Camilla 
Snndell, Karin Matsson, Peter Kratz, 
Mats Hanser, Lars Campbell, Lars Gun
nars, Patric Hansson, Jan-Erik Ivares, 
Mats Kärn, Helen Bälter, Viktoria Nord
ström, Annika Gilius, Jonas Larsson, 
Lars Göran Olsson, Per Sjöström, Lis- 
beth Andersson, Lena Hermansson, Dan 
Lindblad, Anette Samell, Conny Slott
gård, Christer Sjööns, Stina Stais, Anna- 
Lena Östberg, Maria Lofvars.

SAL ONG

cZa m m t j

Tidsbeställning 

Tel. 416 93

Avdragaren BeO (Patent) 

Påpressningsdon 
Smide & Mek

CF CARLS s o n  AB
ORSA • Tel. 401 88, 419 11

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 
Tel. 402 47

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 502 00

BOMANS PLÅTSLAGERI
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla 
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres
Tel. 415 29, bost. 404 65

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
A lf Andersson
Tel. 403 55
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J u lp r is tä v la n
En aktuell rebus med anknytning till 

skola och elever får du här att grubbla 
på. Lös den, och sänd in lösningen till 
Orsa Skoltidning, 794 00 Orsa, senast 
till Trettonhelgen. Märk kuvertet ” JUL
PRISTÄVLAN” . Du har god chans att 
vinna något läsvärt!

HISTORIER
Mamma, är morfar från stenåldern? 
Men hur kan du tro det?
Jo, killarna säjer att han har flintskalle.

Nu mor Hulda, har jag skrivit ut en 
medicin som kommer att göra er tio år 
yngre. —  Kära hjärtandes då! Hur går 
det då med folkpensionen?!

Mats Forsberg, 
åk 5

S k o ln y tt
SS A-rådet
som från 1 juli 1977 ska finnas i varje 
kommun har också börjat sin verksam
het i Orsa. Rådet ska verka för samver
kan mellan skola och arbetsliv och be
står av representanter från såväl arbets- 
tagar- som arbetsgivarsidan samt skolan.

Rådet hade sitt första sammanträde 
10 oktober 1977 och beslutade bl. a. att 
verka för

att skolan besöker arbetsplatserna 
att möjligheter skapas för de unga 

att erhålla arbetslivserfarenhet 
att även rådets medlemmar ges tillfälle 

till fortbildning i arbetslivsorien- 
tering

att stärka och fördjupa kontakten med

företagen utanför skolan genom 
studiebesök och att välkomna nä
ringslivets representanter att med
verka i skolan med information.

SIA
d. v. s. riksdagsbeslutet ang. skolans inre 
arbete har börjat förberedas även i Orsa 
genom en kommitté med representanter 
från skolan och de kommunala nämnder
na.

Vissa delar t. ex. friare resursanord
ning kommer att införas fr. o. m. läsåret 
1978/79 medan den samlade skoldagen 
med fria aktiviteter har skjutits något 
på framtiden.

Skolstyrelsen
har fått en ny ledamot genom att Sven- 
Erik Green har avsagt sig. I hans ställe 
har valts Ann Beskow - van Berlekom.

Bj.

Vi u t f ö r . . .
VÄRME-, OLJE- och SANITETS-
INSTALLATIONER
EKONOMITRIMNINGAR

N ils o n s  R ö r Ä B  • O rs a
Tel. 400 35, 423 17
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