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Det började med en skattskrivning. 
Kejsar Augustus utfärdade en förord

ning om att hela världen skulle skatt- 
skrivas, Utan att själv veta det blev han 
därigenom ett Guds redskap för en skatt
skrivning, som verkligen skulle komma 
att omfatta hela världen: skrivningen — 
berättelsen —  om Honom, som är den 
dyrbara skatten, skänkt av Gud till värl
dens frälsning. Det är julens innersta 
hemlighet: Gud kommer till oss i barnet, 
som föddes i Betlehem —  ”ett nyfött 
barn, av evighet Gud.”

Det var detta under, som en Herrens 
ängel först berättade för några herdar, 
som vaktade sin hjord om natten: ”Var 
inte rädda. Jag bär bud till er om en 
stor glädje. I dag har en frälsare fötts 
åt er i Davids stad.”

Herdarna, som fick budet om att Mes- 
sias kommit som ett nyfött barn, kunde 
inte slå sig till ro, när den himmelska 
synen var förbi. De sade till varandra: 
”Låt oss gå in till Betlehem och se det 
som där har hänt och som Herren har 
låtit oss veta!” De skyndade iväg och 
fann Maria och Josef och det nyfödda 
barnet, som låg i krubban.

Det var den första julottevandringen, 
som sedan följts av så många andra i 
nära 2000 år. Nog är det ganska märk
ligt, att alltjämt stora skaror av män
niskor varje julnatt stiger upp så tidigt 
och ger sig ut på vägarna, medan det 
ännu är mörkt, för att samlas i kyrkan, 
som strålar av ljus. Om det bara var en 
yttre sed, skulle den knappast ha kunnat 
leva så starkt från släkte till släkte. Helt 
visst är denna sed förankrad i ett inre 
behov, i männskoandens eviga längtan 
efter ljus, efter klarhet över livets me
ning och mål. Så kan jag inte slå mig 
till ro.

Till Jesu krubba går min färd, 
när morgonväkten lider.
Jag  går den väg, som jag är lärd 
alltifrån barndomstider.
I  julens tid
vad stilla frid
mitt hjärta då hugsvalar.

Jag  känner mig som barn igen, 
som gläds åt ljus, som tindra.
Jag  tror så visst han är min vän, 
som kan all oro lindra.
I  undran stor
med fröjd  jag tror
på gudomsundrets sanning.

Det bästa jag kan önska dig den här 
julen är att du får känna något av den
na glädje och frid i ditt hjärta, att du

kan ta emot julens evangelium som en 
personlig hälsning: ”1 dag har en fräl
sare fötts åt d i g.”

Har du funnit Jesus som din högsta 
skatt, måste du dela med dig av din 
rikedom åt andra —  alldeles som her
darna, som berättade vad som sagts till 
dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade. Också 
i vår tid möts julens budskap ofta av 
häpnad, misstro och tvivel. Men det hän
der också — kanske oftare än vi vågar 
tro —  att människor likt Maria tar det 
till sitt hjärta, så att det får bli till ljus 
och kraft på livets väg.

På den vägen möter vi många fattiga 
och hemlösa, många som svälter och fry
ser. Den bästa hyllning vi kan ge barnet 
i Betlehems krubba är att ta oss an någ
ra av dessa, att med glädje dela med 
oss i tacksamhet över allt det goda, som 
vi själva fått ta emot. Så kan vi av hjär
ta stämma in i lovsången, som änglarna 
sjöng den första julnatten — i bön och 
tro, att orden skall bli verklighet:

”Ära i höjden åt Gud 
och på jorden fred.”

Tore Östlund

Fall julsnö, fall!
Fall, julsnö, fall i juletid3 
du silkesmjuka flinga.
Täck över split och kiv och strid, 
när julens klockor klinga.

Fall, julsnö, som i tusen år, 
gör vita berg och dalar.
Fall lätt på varandra, som går 
mot ljusa tempelsalar.

Fall stilla över land och hav, 
strö ut den vita ullen!
Fall varligt på de käras grav, 
där under låga kullen.

Fall julsnö, fall i juletid,
bär ut de goda orden,
att Julens Barn med himmelsk frid
har kommit ned till jorden.

Jemt Hans Jonsson 
1891— 1964

JU LD IK T
Jag längtar till julafton, för det är så 

spännande att öppna paket. Det är 
Kalle Anka på TV. Man kan vara uppe 
länge på kvällen och leka. Innan man 
öppnar paket, äter man god mat och 
tänder ljus för det är mörkt ute.

Oskar Blom  
åk 4

Känner Du Ditt land?
I förra numret hade vi en ”gåta”’, där 

det med hjälp av en text med vissa upp
gifter gällde att lista ut vilken svensk 
kommun som avsågs.

Först landskapet. Halland är det rätta. 
Högsta punkten finns på Hallandsås i 
söder. Gravarna är s. k. märgelgravar, 
lergropar eller lertag, ur vilka man tog 
kalkhaltig lera, som användes till jord
förbättring. Det finfördelade mineralet 
är förstås den fina sand, som finns i 
kustbygden.

Sedan till kommunen. Rätt svar är 
Laholm. Den kända slottsruinen är efter 
Lagaholms slott, anlagt på 1200-talet. 
Vattendraget är Lagan, som har sina käl
lor nära Taberg i Småland. Järnvägs 
linjen är Västkustbanan. Den i Dalarna 
kände frihetshjälten är Engelbrekt Eng- 
elbrektsson, som enligt historien på 1430- 
talet lär ha företagit utrensningar av 
misshagliga utländska fogdar på en lång 
rad slott i Sverige. Den siste fogden han 
förjagade bodde på Lagaholms slott.

Historier
Det hörs en myndig röst i telefonen 

till rektorsexpeditionen. Rösten säger: 
Min son Kalle är sjuk i dag. —  Och 
vem talar jag med? Min pappa.

Angelica Hagenlid, 
åk 5

*

En man sitter och syr i en knapp. 
När han har sytt klart, säger han: Då 
har man sparat in en kärring igen.

Per Pallin, 
åk 5

*

Direktören på fabriken frågar den an
ställde. Hur länge har ni jobbat här på 
fabriken? Den anställde: 52 år. Direk
törn: 52 år, men ni är ju bara 50 år. 
Jo  än har väll lagt till övertidsarbete.

Thomas Evaldsson, 
åk 5

*

Det var en norsk och en svensk, som 
skulle tävla om vem som fick mest fisk.

De började. Svensken fiskade upp den 
ena fisken efter den andra. Norskens 
medhjälpare skulle gå bort och titta vad 
svensken hade för knep. Sen kom nors
kens medhjälpare springande tillbaka 
och ropade: Gutte, Gutte! Svenske har 
gjort hål i isa.

Dan Bäckström, 
åk 5
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Hjalmar Hedman död av Pelle Jakobsson
Hjalmar Hedman, vår förre skolchef, 

avled stilla efter en kort tids sjukdom 
den 7 oktober. Han blev 74 år gammal. 
Närmast sörjande är makan Anna samt 
barnen Karin och Olle med hustru Bir
gitta.

Hjalmar var bördig från Mockfjärd. 
Efter folkskollärarexamen i Uppsala 1928 
fick han sin första anställning i Dala- 
Husby, en tjänst som också innefattade 
kantorssysslan. 1929 sökte han bland 
många andra tjänsten som folkskollärare 
i Åberga. På den tiden fick de mest me
riterade sökandena hålla lektioner som 
prov, och därom har Lan utförligt be
rättat i nr 3/79 av vår tidning. Hjalmar 
fick tjänsten, och nu följ de några mycket 
aktiva år i den lilla byn. Genast ställde 
Hjalmar sina musikaliska talanger till 
förfogande. Han gav spellektioner, ledde 
sångkör och orkester (Mässbackens mu
sikcirkel), och han deltog med intresse 
i livet i de byar, som ”befolkade” skolan, 
Åberga och Mickelvål. Det fina skol
huset och trädgården omkring låg både 
Hjalmar och Anna varmt om hjärtat.

Hjalmar såg gärna tillbaka till tiden 
i Åberga, och han höll alltid en god kon
takt med sina gamla elever där.

1942 flyttade familjen till Kyrkbyn, 
där Hjalmar fått tjänst. 1950 förordna
des han till överlärare, blev sedermera 
rektor och skolchef, en tjänst som han 
innehade till pensioneringen 1973.

Under sitt arbete som skolledare fick 
Hjalmar medverka i en omfattande om
daningsprocess i vår skolkommun. Nya 
strömningar ledde till omorganisation 
och nya läroplaner. Och gamla skolor 
fick läggas ner —  nya byggas upp. Det 
var med tungt hjärta Hjalmar nödsaka
des arbeta med nedläggning av inte 
mindre än 13 byskolor. I gengäld fick 
han vara med och bygga upp de nya och 
större enheterna, Digerbergsskolan 1951, 
Kyrkbyn 1955, Yrkesskolan 1959 och 
högstadiet Orsaskolan 1968. Hans stora 
arbetskapacitet och kunnighet kom väl 
till pass vid alla dessa byggnationer. Han 
var också den drivande kraften bakom 
vår biblioteksbyggnad, som sedan till
komsten år 1961 väl fyllt sin funktion t 
samhället med bibliotek, skolkontor och 
arkiv.

Som arbetsledare och organisatör var 
Hjalmar Hedman den i allo perfekte, 
både i stort och smått, och denna för
måga var parad med medmänsklighet

Bar, Café och 
Pizzeria

Mat, Fika, Bröd o. Pizza 
till rimliga priser.

Orsa, tel. 400 27

★  Ekinstallationer
★  El-reparationer
★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11

Dalaskeden
med Ängsklockan och Dalahästen 
i kontrollerat silver.

Silversmycken
med stenar från Digerberget och 
Orsa Finnmark.

Guldsmeden
THORBYS AB, ORSA Tel. 431 50

Orsa 
Sparköp
önskar ärade kunder

GOD HELG!

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31
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och omtanke för alla berörda, elever, 
målsmän, lärare och annan personal.

Hjalmar var sångare och musiker. 
Hans bärande bas var en god grund för 
sångarkamrater i manskör och kyrko- 
kör, och han svarade tidvis för ledar
skap även i dessa sammanhang. Som 
skicklig organist ryckte han ofta in vid 
orglarna i kyrka och gravkapell, även 
om pianot var hans huvudinstrument. 
Han var med om att starta vår musik
skola i slutet av 40-talet, och han var 
under många år dess föreståndare.

Det frivilliga bildningsarbetet intresse
rade Hjalmar mycket, och många är de 
studiecirklar han lett under åren. Myc
ket arbete har Lan nedlagt inom biblio
teksnämnden. Han har också haft kom
munala förtroendeuppdrag bl. a. som 
revisor.

Pensioneringen innebar inte att Hjal
mar släppte sin aktivitet för skolan. Då 
blev det tid för honom att förverkliga 
en länge närd önskan: att kunna färdig
ställa skolmuseet. Nu så gott som fär
digt, har detta hans verk blivit en ovär
derlig dokumentation av vår bygds skol
historia. Vid sidan av detta arbete har 
han också hunnit organisera skolans ar
kiv, som nämnts beläget i biblioteks- 
byggnaden.

När vår tidning utkom med jubiléums- 
numret (1/81), hade vi anledning att 
orda om Hjalmars insatser som meda. 
betare, men det förtjänar att upprepas:

Han knöts till redaktionen redan 1934 
och ta r  varit med alltsedan dess till 
sin död. Här några data: medlem i re
daktionskommittén i 47 år, redaktör i 9 
år (1939— 1948) och kassör i 41 år.

Med ett aldrig sviktande intresse för 
tidningens fortlevnad, dess språkliga ans 
och gedigna innehåll har Hedman varit 
epokgörande för oss medarbetare ■— oen 
för läsekretsen. Man skulle väl tro, att 
en man med så många järn i elden inte 
skulle hinna med att författa —  men 
Hjalmar hann! Inte mindre än 310 ar
tiklar bär hans signatur. Hans allra sista 
bidrag finns att läsa i förra numret. Det 
är den fina översikten över undervis
ningen i Orsa genom tiderna. Därmed 
hann Hjalmar avsluta den stora artikel
serien, som påbörjades redan i något 
av de första numren, en serie som säkert 
blir värdefull för kommande generatio
ners forskning.

Stor är saknaden efter vännen, lära
ren och arbetskamraten Hjalmar Hed
man —  stor är tacksamheten vi känner 
för vad Lan gett oss.

Pelle Jakobsson

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Till minnet av 
HJALMAR HEDMAN av Knut Edmarker

De skall gå till den heliga staden 
De skall samlas i himlen en gång 
De skall häpna gå in genom porten 
till en okänd värld, till ett annat liv 
De skall sjunga, sjunga, ja , sjunga 
en ny jublande sång . . .

Unga röster klingade kristallklara mot 
kyrkvalven i Orsa den gångna Allhelgo- 
nahelgen. Runt kyrkan vid stenar och 
kors glimmade ljusen, liksom också där
uppe på kyrkogården på Ön . . . Och 
mångas tankar vandrade denna kväll till 
alla dem som fått gå hem i tro och nu 
vila i frid . . .

I Mockfjärds kyrka hade Hjalmar 
Hedmans namn blivit nämnt och ett 
ljus tänt. Här i Orsa kyrka kommer det 
att ske på nyårsaftonen med många, 
många andras namn . . .” de skall gå till 
den heliga staden . . .  De skall häpna gå 
in genom porten . .

Det sista vägstycket blev ett kort stycke 
väg innan porten in i det vi tror vara 
livets land . . .

Kommer inte det sista alltid så hastigt 
på, också där vi länge anar att det alls 
inte är långt kvar Än har vi inte rik
tigt fattat att en så intensivt levande 
människa lämnat oss. Levande i sitt sätt 
att berätta. Berätta om gångna tiders 
människor och händelser. Berätta med 
djup inlevelse men på samma gång med 
fin ömhet om människor. Jag tror inte 
det kunde anas det allra minsta av över
lägsenhet eller arrogans ■—• man kände 
att berättaren tyckte om djupast inne 
dem han berättade om. Inte alla berät
tar så. Inte alla. Nej, Hjalmar var själv 
inte som alla andra. En människa med 
ovanlig resning, rakryggad och vänfast. 
Noggrann och med stora krav på sej 
själv. Plikttrogen. Arbetslampan lyste 
många kvällar på skolkontoret, som han 
själv varit med att skapa. Sammanlänkat 
med ett annat av hans livsintressen — 
Boken —  Biblioteket. Han var punktlig 
och pålitlig. Man bör ha sett, hur han 
alltid lade sin klocka på bordet framför 
sej —  inte för att jäkta och jaga tid 
—  men för att fylla tid med arbete. Han 
var aktsam om andras tid . . . Man skul
le kunnat ställa klockan efter hans pro 
menader från kontoret och hem -— hem
ifrån och tillbaka in i selen . . . Om sin 
egen tid var han mindre aktsam, det 
viktiga var ett väl genomarbetat dags
verke . . .

Något av hans styrka fanns därhem
ma. Tre namn nämnde han med värme 
och tacksamhet, och på sistone kom där 
in ett fjärde. Alla namnen var de inte

ovanliga Anna och Karin och Olle och 
Birgitta, men så man kunde känna sam
hörigheten, ibland blandad med den 
lilla stolthet man väl kan förunna en 
far och make att få ge uttryck fö r . .  .

”En gång jag lämnar mitt hem och 
mina vänner . . . ”—  så står det i en av 
våra nya psalmer. Tänker man på Hjal
mar Hedman vore det kanske riktiga
re att leta i den gamla psalmboken 
av 1937. I den var han hemma, både 
när han satt på orgelbänken, och när 
han satt i kyrkbänken. Hans psalmsång 
bar honom också liksom många andra 
hade glädje av att ha en röst att följa, 
så att man vågade. Men psalmorden jag 
nyss citerade hade också orden om hem
met och vännerna. Många vänner fick 
han —  knappast någon ovän —  och 
många vänners värme och aktning. 
Ibland något av omedveten respekt. . .

En hjälpsam vän. En ofta fördold 
hjälpsamhet, som hade han tagit intryck 
av detta att inte låta vänstra handen 
veta vad den högra gör. En ibland sträv 
yta dolde en ömhet om människor också 
eller framför allt små människor.

Jag minns när jag var med Hjalmar 
på min första bygudstjänst i Åberga 
skola, en ”finare” ingång i en by kundo 
ingen önska sej. Och den byn stod ho
nom särskilt nära livet igenom.

Ibland efter ett av många samman
träden brukar jag tänka på ”samman- 
trädesmänniskan” Hjalmar Hedman. Vet 
någon hur mycken tid ett enda samman
träde om ett enda skolbygge tar? För
beredelser och efterarbete . . . Jag minns 
när det kom ”tegelprov” på posten, hur 
han med stilla humor konstaterade att 

Forts, a sid. IS.
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Söndagsskolan i Betel i Kallmora år 1915. Längst till vänster står pastor Lindwall med dottern Anna-Lisa. Till höger i bakre 
raden står Knappers-Olle med sitt yviga skägg. Och så finns det många, som det går att känna igen. I  pojkraden längst bak 
står bl. a. Emil Eriksson, Erik Styvén, Einar Larsson, Valter Larsson, Anders Karlsson, Helmer Larsson och Sam Källberg. 
Bland flickorna kan vi också hitta en del kända ansikten: Astrid Magnusson, Anny Wiström, Eivor Bengtsson, Signe Biss- 
mark m fl. Du kari nog hjälpa oss att få  fram flera namn. Hittar du någon, som du säkert känner igen, tag kontakt med 
redaktionen.

I söndagsskolan av Einar Larsson
Knappers Olle var en av mina sön

dagsskollärare. Då vi barn såg honom 
komma uppför ”knappersgatan” på väg 
till söndagsskolan vid Betelkapellet i 
Kallmora, hade han en stor svart vid
brättad hatt på huvudet, stora svarta 
galoscher på fotterna och en kraftig käpp 
i sin valkiga hand. Han var så böjd och 
krokig, att vi inte såg hans ansikte, förr
än han var framme. Detta var vitt och 
fårat, alltid leende och vänligt och in
ramat av ett stort böljande vitt skägg. 
Lika vänliga och snälla var våra övriga 
söndagsskollärare: pastor Lindvall och
hans fru Ors Anna, Bäcker Anna, Ors 
Kersti och Sandberg.

Söndagsskolan började med sång, van
ligtvis: ”Jag älskar söndagsskolan och 
villigt skyndar d it. . .”. Sedan följde 
textläsning. Knappers Olle läste i text
häftet, och vi barn skulle visa, att vi 
följde med i våra texthäften genom att 
högt läsa det ord, som stod före ett 
skiljetecken. Det gällde att hänga med, 
ty kom man bort från texten, var det 
nästan omöjligt att hitta rätt igen. Kuno 
tog det säkra före det osäkra och kläm
de ibland till med ett följande ord, in
nan vi andra hunnit halvvägs till skilje
tecknet. Detta fick till följd, att Knap
pers Olle tittade upp, såg på honom 
med den vänliga blicken och sa: ”Gu’ 
välsing dej, pöjk”.

Vi gick villigt och glatt i vår söndags
skola hela hösten ända fram mot jul. Alla

längtade vi efter den kommande julfes
ten. Några veckor före jul lade vi märke 
till, att barn från Nederberga och Björ
ken, som inte tidigare varit så trogna 
besökare, nu började komma regelbun
det varje söndag. Vi förstod, att det var 
julfesten som lockade. Men skulle dessa, 
som så att säga kom i elfte timmen, få 
samma förmån, som vi, som troget käm
pat hela hösten? Vi pojkar från Kall
mora höll rådplägning. Och så hände 
det. Vid vägskälet, där våra vägar skulle 
skiljas efter söndagsskolans slut, utbröt 
en kalabalik. Vi valde ut varsin pojke av 
lämplig storlek och styrka och fick kull 
honom i snön och gned honom litet ovar
ligt med snö, för att han skulle tänka 
sej för, innan han nästa gång besökte 
söndagsskolan strax före jul. Då jag 
med stor möda fått kull min motstån
dare och låg över honom, kände jag en 
kraftig näve, som tog tag i min rock och 
oemotståndligt lyfte upp mej. När jag 
vred på huvudet för att se, vem som 
var så stark, fick jag se Knappers Olles 
vänliga ansikte. Han tittade på mej, och 
så sa han: ”Gu’ välsing dej, pöjk”.

Så kom julfesten. Våra ansträngningar 
att utestänga barn från Nederberga och 
Björken Lade inte haft den ringaste ver
kan. Salen var fullpackad av barn och 
deras föräldrar. Jag hade fått förtroen
det att hälsa alla hjärtligt välkomna 
med ett tal, som stod tryckt på ett pap
per, som ja  g tidigare fått för inlärning.

Mamma satt som på nålar. Hon fruktade 
att jag skulle komma av mej, och far 
var rädd för, att det skulle gå för fort. 
För att i någon mån avhjälpa eventuella 
brister med välkomsthälsningen var det 
ordnat så, att en pojke och en flicka 
varannan gång fick gå fram och läsa en 
vers, som började med den stora bok
stav Lon eller han hade tryckt på en 
stor vit duk på bröstet. När alla stod 
där framme, hade ordet VÄLKOMNA 
bildats. Kuno sken som en sol med sitt 
K på bröstet, och bredvid honom stod, 
lika lycklig som han, en flicka från Ne
derberga med ett O. Påsar och gotter 
delades ut. Alla kände, att nu var julen 
kommen och med den julfriden. Och är 
det inte så, att julminnena lever kvar, 
ljusast, gladast och längst i våra sinnen?

Einar Larsson

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

Sticka en Orsa-mössa i vin ter! 
Garn och mönster finns hos oss.

järnvägsgatan 15, tel. 413 32
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Wittörwajsa
Ja , wittörn i gruvlin ö räsklin i år 
sö öllör åv tjelde fo  lajda.
Wi trånösöm ettor att e ska bi wår, 
men en noga tid fo-wi bajda.
E  lär nug bi sno-wedör en ö bi köllt, 
sö wi slippum skärra ö frosa.

Ö mesarrär i do sö wisälör nu 
sö du lär nö jåtå fo dja dem.
Ö du i nug twundjin tä tentj o dem nu, 
um du ajtum knåjta wil a dem.
Sö dja dem lit tåg, eld ev ajt nögo fre 
ö stackarär bi do sö fåjnör fär de, 
ö spilå se, döss e bi wåre.

kwackut slaskigt skåjna skina 
glisnd av gliså le 
e lajd det lider

Strof 4
bendut eg ansträngt, knepigt, besvärligt 
jenn i sed e  n i  sänder

Sammanfattning av innehållet:
I strof 1 klagas över den ihållande 

och stränga vintern. Det är bäst att 
tysta ner sin vårlängtan än ett tag och 
svepa in sig i vinterplaggen.

Strof 2 handlar om talgoxarna utan
för stugknuten. Trivs man med att ha

dem där, måste man ge dem att äta. 
Talg och lite frö blir de glada över.

Strof 3. Plötsligt kommer omsväng
ningen till vårvinter och riktig vår. Det 
blir värme i solskenet. Det töar och slas
kar. Det droppar från taket. Då ler 
människor och är glada. Så blir det år 
efter år, varje gång det våras.

Strof 4. Än är det alltså inte vår. Än 
varar besvärligheterna och kölden. Men 
vi har ju  tak över huvudet och mat för 
dagen. Det gäller att ta en dag i sänder 
och vara tacksamma för alla svårigheter 
vi får lägga till rygga.

Men snårt sö bir sole ö wärmå sö gwött, 
dem dågå dö int e i muli. 
ö do ajt-o garda bi kwackut 6 blött ■—- 
e kennös int lengör sö kuli.
E drupär åv tatje, ö sole, o skåjn, 
ö do bi du glisnd ö räskliga fåjn, 
ja , wessnd e lajd bört-i wåre.

Sö int sku wi klågå. Wi im undur tak 
ö nog a wi nöd in-i skåpe.
Nug kånn e wa bendut, ja  e wa jen  sak, 
wi undrum, war wi skum fo jåpe.
Men wi fom ta dåjn söm ån kum, jenn i sed 
ö en å’nt e gendji o wöss nögo ned.
Sö töckum fär öllt sö a feri!

Karin Linnerborn

Dikten Wittörwajsa (Vintervisa) är 
hämtad ur antologin Ossfok sö sjungged 
ö glämed, som utkom till julen 1980. 
Här följer utgivaren Per Lindvalls ord
förklaringar och kommentarer:
Strof 1
bajda  bida, vänta 
nöd (hansjömål) något 
skärra huttra 
Strof 2
mesar, pl mesarrär talgoxe 
wisäl eg. usel; som har det dåligt ställt, 

som det är synd om. 
jåtå  mat
ajtum knåjta utanför knutarna
tåg talg evå ajt strö ut
fre  frö fåjn  glad
döss när
Strof 3
snårt bir sole ö wärmå snart börjar solen 

värma

Hans Peterson
Peugeot samt beg. bilar i 
i skilda modeller och pris
lägen.
Älvgatan 62
M O R A , tel. 100 00

Orsa Trafikskola
—  Inge Nym an  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Boutique
Magre

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Kyrkogatan 8 
Tel. 418 46

L Ä N S S P A R B A N K E N
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— 15.00, torsd även 15.00— 17.30
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Den bortglömda 
utvandringen 

V II av Olga Jakobsson

Vi har nu i sex avsnitt fått ta del av 
Olga Jakobssons upplevelser från barn
domens utvandrarår i Brasilien. Av hen
nes berättelse kan det synas, som om 
familjen Hansson lyckats ganska bra i 
det främmande landet. Visserligen dog 
Olgas treåriga syster Nora, och visserli
gen fick man utstå en hel del besvärlig
heter. Men ändå, Olga hade fått en bra 
plats, mor och syskon förde en ganska 
dräglig tillvaro blartd goda och hjälp
samma grannar på den lilla kolonilotten.

Men förhållandena för många andra 
nyinflyttade fam iljer liksom för den, som 
med sitt arbete skulle försörja de sina, 
var allt annat än goda.

En besvärlig sak var den ständiga bris
ten på pengar. Som vi fått veta, fick 
man den första tiden ”proviantlappar” 
av myndigheterna. För dem fick man 
handla mat och andra förnödenheter i 
affärerna. Alla trodde ju, att detta var 
ett provisorium, men så blev det också 
i fortsättningen: proviantlappar i stället 
för pengar. Det fanns på så sätt inga 
möjligheter för människorna att bygga 
upp ett sparkapital. Bakom detta låg 
säkert en slug beräkning av de brasili
anska myndigheterna. De resonerade för
modligen som så: Utan pengar kan inte 
kolonisterna ( =  arbetskraften) resa hem, 
om de skulle komma på den tanken.

De brasilianska tjänstemän, som skulle 
”ta hand om” kolonisterna, var allt an
nat än lämpliga för sin uppgift. I  stället 
för att hjälpa kolonisterna trakasserade 
de dem på många sätt. Ofta kom det 
till bråk mellar. ”fiskalen”, som Hanssons

tjänsteman kallades, och de svenska ar
betarna.

Tillkom så att vägarbetet i djungeln 
var mycket hårt i ett för norrlänning
arna ovant klimat.

Förhållandena blev till slut så olidliga, 
att de nyinvandrade svenskarna gav upp. 
De ville hem till Sverige igen. Men de 
hade ju inga pengar till hemresan, och 
de visste att brasilianarna inte godvilligt 
skulle låta dem fara. M ed Olgas far 
som förste undertecknare skrev man 
därför ett brev till svenska konsulatet 
i Buenos Aires, Argentina. I  brevet be
rättade man om förhållandena och bad 
om hjälp.

På konsulatet var man tydligen tviv
lande om saken, så man skickade iväg 
en kunskapare.

Här fortsätter Olga Jakobsson:

DEN M YSTISKE FRÄMLINGEN
En kväll fick vi besök av en man, 

som vi inte kände. Han var skäggig, sjas- 
kigt klädd i en ”poncho”, ett kapplik- 
nande plagg, som var så vanligt i landet, 
och han bar på en ryggsäck. Han för
stod tydligen inte vårt språk, ty han 
tecknade åt oss, att han önskade över
natta hos oss. Vi menade att det var en 
vanlig luffare, och mor var väl lite fun
dersam. Far var ju inte hemma, så det 
kunde vatit riskabelt att släppa in luf
faren. Men mor bjöd ändå in honom, 
för han såg så snäll ut.

Maten stod på bordet, majsgröt, färsk 
mjölk, bröd och smör, som mor själv 
kade gjort av grädde. Jag sa åt mor:

”Gammelsvenskarna”, de som stannade kvar. Kortet är taget vid 25-årsfirandet av 
deras invandring, som ägde rum på 1890-talet. Flera av dem har figurerat i Olgas 
berättelse, bl. a. fru Isaksson, som köpte mors symaskin. (Står i främre ledet med en 
näsduk i handen.)

Sticka något mysigt plagg 
till jul. GARN i stor sorte
ring hos

Dahls Eftr.
Tel. 401 91

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

ANDERS NIÄS
MB wwmo o \

Glasmästeri
O R S A

Vid södra järnvägsövergången 
mitt emot Kéhléns

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas 53- Fönsterglas 
Inramningar

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husmanskost
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God Jul och 
Gott Nytt År

tillönskas alla våra kunder!

Stackmora Hande!
Tel. 403 22

Till

Klockars
kan man gå

och många tips om klappar få . 

Tel. 403 20

valm et602T 
med turbo.

Stark.seg.snål!

Extremt segdragande. Bränslesnål. 
Lättservad. Komforthytt med sits 
som kan lutas och vridas. Synkroni
serad växellåda. Motoreffekt 63 hk 
DIN.

CO  Tel. 0250-420 97
* ORSA V

”Ska vi inte bjuda farbrorn på mat?” 
—  ”Ja, men är inte vår mat för simpel 
att bjuda på?” tyckte hon. Men då sa 
jag: ”Duger maten åt oss, så duger det 
väl åt en luffare också!” Mannen bjöds 
till bords, och han verkade så tacksam 
för det, och han åt tillsammans med oss. 
Vi andra pratade som vi brukade, när 
vi åt, men främlingen var tyst hela tiden.

Det hade börjat mörkna, och det var 
läggdags. Främlingen tecknade, att han 
gott kunde ligga på bänken vid spisen. 
Med ryggsäcken som huvudkudde och 
”ponchon” som filt gjorde Lan så, och 
efter en stund sov vi alla.

På morgonen, när vi vaknade, var 
främlingen borta. Utan att säga tack 
och adjö hade han dragit sina färde. Vi 
tyckte förstås, att det var ett mystiskt 
besök —  en luffare, som inte ville annat 
än sova över natten! Senare fick vi veta 
att Risbergs också haft ett liknande be
sök. Så småningom skulle vi få veta 
orsaken.

HEMRESAN BÖRJAR
På lördagsmorgonen efter stormen 

kom far och Risberg hem från arbetet. 
De var trötta och hungriga och oroliga 
över hur vi klarat oss. Risbergs son Yng
ve kom samtidigt från Guarnay, och Lan 
hade med sig post, som gladde oss alla: 
I ett brev från konsulatet stod det, att 
vi skulle få åka hem till Sverige! När
mare Desked skulle komma senare. Det 
blev ett jubel i huset. Far och Risberg 
började prata om hur de skulle förfara 
med arbetet. De kom överens om att 
inte tala om för någon om Lemresan. 
I stället skulle de ställa ett utimatum 
till arbetsledaren: Pengar som lön, an
nars strejk. Kanske chefen skulle ge med 
sig, så att de kunde få en reskassa. Vi 
andra fick lova att hålla alldeles tyst om 
saken, bara vänta på nästa brev från 
konsulatet.

Min lediga tid närmade sig slutet, och 
det blev att göra sig i ordning för färd 
till Hoifmans igen. Sent omsider kom 
han, denna gårg i sällskap med en dräng 
och fyra kor. Korna skulle vi ta med 
oss till slakt, och jag fick genast tjänst
göra som kofösare. Det gick långsamt 
fram i kolunk, ocb först i kvällningen 
kom vi välbehå-!na fram till Hoffmans.

Mitt arbete fortsatte som förut, jag 
var i aiiären, i hushållet, sprang ären
den och föste kor dagarna i ända. Men 
hela tiden gick jag och väntade på bu
det att vi skuille fara hem till Sverige.

Yngve Risberg kom och hälsade på. 
Han hade hälsningar från Campo Novo 
att allt var väl, men kan visste ingen
ting om hemresan. Den ena veckan av
löste den andra —  och vi bara väntade.

När tre veckor hade gått, kom far

och Risberg med beskedet, som han 
framförde till den förvånade Hoffman: 
”Olga måste sluta sitt arbete och följa 
med till Campo Novo, för snart ska vi 
lämna Brasilien.’5 Hoffman var för

skräckt. Han hade räknat med att jag 
skulle stanna hos dem. ”Kan inte Olga 
få bli kvar hos oss för alltid?” undrade 
han. Men det ville inte far gå med på, 
och han var säker på, att mor Löll med 
honom.

När jag packat mina saker, kom det 
svåra ögonblicket, då jag skulle ta farväl 
av de snälla människorna hos Hoffmans. 
Gamla mormor kramade mig hårt, grät 
och fönnanade: ”Var nu rädd om dig!” 
Hoffman gav mig ett kuvert med pengar, 
och tant, som också grät, lämnade ett 
paket hem till mor. Också ”kamrern” 
lämnade mig ett brev, och han sa: ”Lycka 
till, Olginia!”

Efter en måltid tillsammans med Hoff
mans steg vi upp på hästarna. Med tå
rar i ögonen vinkade jag tack och far
väl till vänner som jag aldrig mera skul
le återse.

I Campo Novo blev det nu en tid full 
av bestyr. Om en vecka skulle vi vara 
resklara, ock mycket skulle uträttas un
der denna tid. Hönsen och grisen skulle 
bestå oss med kött och fläsk under resan 
så det blev att börja med slakt och till
lagning av mycket mat. Majskakor skulle 
bakas. Allt i matväg skulle läggas ner 
i matsäcksskrin. Kläder skulle göras i 
ordning och packas ner i kistor. Och 
precis som när vi reste från Kiruna, mås
te vi sälja sådant, som vi inte behövde 
på resan. För att få en liten reskassa 
måste mor nu skiljas från sin kära sy
maskin. Fru Isaksson köpte den tillsam
mans med några kopparkastruller, och 
hon blev så glad över affären att Lon 
gav mor en fin sjal att ha på resan.

Jag blev nästan yr i huvudet av allt 
som väntade oss, men mor var som van
ligt lugn som en filbunke.

En stor dag var det, när man anord
nade en byfest till vår ära hos Boforsarns. 
Det blev ett stort knytkalas med kött, 
fläsk och helstekt gris, manjoka och 
morötter. Som efterrätt vankades melo
ner och frukt. Vilket kalas! Sång, dans 
och historieberättande följde. Det var 
sorg och glädje om vartannat, glädje 
över att vi skulle få komma Lem till K i
runa —  och sorg över att vi måste lämna 
”gammelsvenskarna”, våra goda grannar, 
som varit oss till så mycken hjälp. Sam
tidigt visste vi ju, att de funnit sig väl 
till rätta efter snart tjugo år i det främ
mande landet, och att de var ganska 
välbärgade.

Så var den stora dagen inne, då vi 
skulle börja vår hemresa. Helt ofarlig 

Forts, å sid. 14.
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Anna Eriksson 
död av Enar Jonsson

På eftermiddagen tisdagen den 3 no
vember nåddes jag av budet att hus- 
hållslärare Anna Eriksson omkommit vid 
en trafikolycka utanför Filipstad. Hon 
hade under allhelgonahelgen varit i 
Karlskoga och hälsat på och hjälpt en 
sjuk kamrat och skulle egentligen ha 
återvänt till Orsa redan på måndagen 
men måste p. g. a. det dåliga väglaget 
—  ett par dm snö Lade fallit —  vänta 
till följande dag. I den blixthalka, som 
då rådde, mötte hon en buss, som kom
mit över på fel väghalva, och det var 
då den olycka inträffade, som ändade 
hennes liv.

Anna var iödcl i Offerdals församling 
i Jämtland 1933 och var vid sitt från- 
fälle fyllda 48 år. Sin hushållslärarut- 
bildning fick hon under åren 1957— 59, 
då hon genomgick Fredrika-Bremer-för- 
bundets lanthusLållningsseminarium i 
Rimforsa, och 1966/67 bedrev hon stu
dier i hushållningsteknik vid Aarhus uni
versitet. 1959—  1960 hade hon lärar
tjänst vid Tornedalens Lanthushålls- 
skola i Vojakkala, och åren 1961— 1963 
var hon anställd som biträdande hem
konsulent vid Jämtlands läns hushåll
ningssällskap. Till Orsa kom hon höst
terminen 1963 med tjänst vid Orsa yr
kesskola fram till li?6o, då hon blev 
ordinarie lärare i hemkunskap och hus- 
Lållsgöromål i yrkesskolan, tidvis med 
fyllnadstjänstgöring vid yrkesskolan.

Anna ägde en stark vilja men hade 
samtidigt ett glatt och lättillgängligt vä
sen och offrade sin egen bekvämlighet 
för att bistå andra, varför hon vann 
allas vänskap. Duktig pedagog och mån 
om elevernas bästa var hon utan tvekan 
en populär och omtyckt lärare. Sakna
den känns därför mycket stor bland så
väl skolans personal som dess elevkår.

Sitt andliga hem hade hon i Orsa kyr
ka, där hon även tillhörde kyrkokören.

Vi lyser frid över Annas ljusa minne!
Enar Jonsson

LONS-STINAS D JU R
I går var Stefan och jag och hälsade 

på en tant, som brutit armen. Hon he
ter Lons-Stina och har både katter, höns3 
en ko3 en kalv, två getter och två kil- 
lingar. Kon heter Tindra och är brun. 
Den ena hunden heter Truls och är vit. 
Den andra hunden heter Albina och är 
grå. Sedan har hon en valp, som heter 
Penta. Han är jättebusig. Stinas kalv 
heter Ferdinand och är vit som snö.

Anna Olsson 
åk 3

Anna, vår vän.
Liten och rak. Glad.
Sorgsen ibland. Något var svårt. 
Någon hade det svårt.
Du gav oss av dig.
Du tog till dig vårt.
Din blick lyste klar.
Tvärs genom konferensens 
kaos av osagdheter.
Du —  känslig, lyhörd, 
ömt lyssnande.
R ak i din reaktion.
Vi angår varandra.
Du behövdes bland oss.
Tack, Anna!

Gudrun Eriksson

NÄR K JE L L  KOM HEM FRÅN 
ÄLGJAKTEN av Gunilla Enochsson, åk 3

När Kjell kom hem från älgjakten ha
de han ett älghuvud med sig. Det var 
åtta horn. Men han sålde älghuvudet 
till Sune Rosén, en farbror, som hade 
beställt det av honom.

Gunilla Enochsson, 
åk 3

NÄR JAG BRÄNDE M EJ 
PÄ TUMMEN av Christina Halvarsson, åk 3

En gång när jag var fem år och gick 
på dagis, brände jag mej på tummen. 
Då fick jag åka till sjukhuset. Sen åkte 
jag tillbaka till dagis. Där kom mamma 
och hämtade mej. Då fick hon se, att 
jag hade bränt mej på tummen.

Christina Halvarsson, 
åk 3

Julklappstips!
BARNAVDELNINGEN

Priser från

Nattlinnen fr 2 år . . .  54.50
Pyjamas cl 60 —180 . • . 54.75
Jeans, manch. cl 91—155 . 69.—
D:o fodr. hängsel cl 84 —137 89.50
Täckjackor cl 5X — 173 . . 198.—
Täckkappor cl 110- 179 . 289.— 
BSvernylonbyxor 90— 161 149.75
Bävernylonoveraller 90 - 130 345.— 
Vindoveraller 127— 167 298.—
Stort urval av plyschoverallcr, 
-tröjor och -byxor m. m., m. m.

För flickorna . . .
Folklore-klitnningar med axelväska, 
Hängselklänningar i plysch, kjol m. 
väst, Brodyrblusar i vitt, Brodyrun- 
derkjol, Rutiga bomullsklänningar, 
Madicken-förkläden i vitt m. brodyr.

Stor sortering i babyklänningar i 
plysch och trikå.

HERRAVDELNINGEN
Priser från

D resskjortor.............  78.—
Pyjamas i poplin . . . .  97.50
Pyjamas i t r ik å .........  89.—
N attsk jortor.............  71.—
Lammullströjor........... 158.—
Täckjackor.................. 229.—
D unjackor.................. 595.—
Vildmarksjackor........... 518.—
Parkasrockar.............  338.—
Manchesterstretchbyxor . . 218.—
Flanellbyxor, stretch . . . 209.—
m. m., m. m.

Flanellkostym med väst, både 
enfärgade o. kritsrecksrandig. 

Obs! Priset 
898:-

Stor sortering av kostymer och 
blazer.

När det gäller JULKLAPPAR gör som så många andra 
— gå till butikerna med Urval ■ Kvalité • Service

r&je/UjUsuts]
HERR 400 05 ORSA BARN 402 19
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TemaStövlar, tofflor
— populära ju lklappar

Finnpers Skoaffär
Järnvägsgatan 

Tel. 402 32

Orsa-Mora Antik
— Hans Rabenius — 

Strandgatan 3, Mora. 154 60, 511 00 
Öppet vard. 13.oo — 17.oo

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

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

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice 
Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
rkett. Även avpassade.

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

”Temastudier är fördjupningsuppgif- 
ter, som lärare och elever väljer att ut
föra inom de obligatoriska ämnenas ram. 
Tid skall stå till förfogande för detta . . . 
Arbetet skall syfta till fördjupning inom 
ett begränsat område . . . kan vara ge
mensamt för flera årskurser . . . kan ha 
en övergripande uppläggning.”

Så lyder några ord ur Lgr 80, den nya 
läroplanen, som vi i grundskolan har att 
rätta oss efter. Vi har bett elever och 
lärare i några skolor att berätta om hur 
de löst uppgifterna med temadagar den
na termin.

Digerberget: Hösten av Ulrica Björklund, åk 5
Folket i Digerbergsskolan gick in för 

ett höst-tema den 1 i  oktober, som synes 
med många olika aspekter. Så här gick 
det till enligt några av eleverna:

Onsdagen den 14/10 itade vi en tema
dag. Den kallades hösten. Vi hade många 
saker att välja bland. En del sågade 
ner fula träd och buskar. En del spikade 
sarg bl. a.

Jag samlade ihop grenar, skräp och 
kvistar, som vi eldade på morgonen. Det 
var kul, men det var nästan lör många 
med. Det var också blött, så det tog sin 
tid att få igång brasan.

Sen gick jag in. Jag ville göra äppel
mos, men det var så många där, så jag 
fick vänta ett tag. Under tiden jag vän
tade, gick jag dit där en del ritade. Fast 
det var tråkigt där, för jag kan inte rita. 
Så gick jag tillbaks till äppelmoset.

Mamma var där och hjälpte till. Jag 
satt och skalade äpplen en lång stund, 
innan jag fick passera. När man passe
rar pressar man ner de kokta äppelklyf- 
torna i en maskin, så kommer moset ut 
ur ett hål, och skräpet kommer ut ur 
ett annat hål. När jag passerade kom en 
journalist från Mora Tidning och tog 
kort. På måndagen kom jag och några 
till i vår klass i tidningen.

När vi hade ätit, gick jag, Camilla, 
Barbro och Anna på tipspromenad. Jag 
hade två fel, typiskt!

Sen sjöng vi, några sånger sjöng vi 
upp för hela skolan på fredagen, då vi 
hade en samling Det var ganska kul.

På eftermiddagen gjorde jag äppelmos 
igen. Då var vi nere t stora köket. Det 
var härligt att röra ner socker i stora 
baljor. Jag stannade kvar ett tag sen vi 
hade slutat och hjälpte till.

Jag tyckte det var roligast att göra 
äppelmos.

Så cyklade jag hem efter en lyclad 
dag!

Ulrica Björklund, 
åk 5

Kratta gräsmattan av Mattias Holmström, åk 3
Jag krattade gräsmattan så den skulle 

bli fin. Vi gick en tipsrunda som hand
lar om hösten. Vi fick gå in och rita om 
hösten. Jag spikade sarg på ishockey- 
plan.

Mattias Holmström, 
åk 3

Svamputflykt av Lillemor, Maria, åk 2
Vi hade Tina som fröken. Vi hittade 

en murkla. Vi hittade en fingersvamp, 
fast den var giftig. Vi hittade också en 
svamp som hette bröd-korg-svamp. Vi 
hittade alla möjliga svampar. Vi hade 
en korg med oss. Vi hittade en massa 
glas och skräp. Vi hittade en gammal 
öl-burk.

Lillemor, Maria, 
åk 2

Isbanan av Joakim, Jon, Daniel, åk 2
Vi spikade sarg. Vi bytte plankor. 

Vaktis hjälpte oss. Vi hade egna ham
mare med oss hemifrån.

Joakim , Jon , Daniel, 
åk 2

Sång och musik av Viveka, Terese, åk 2
Vi var i musiksalen. Vi sjöng höst

visor. Vi hade instrument och spelade 
på. När vi har allsång ska vi sjunga 
visorna. Det var Siv som var lärare på 
sångstunden.

Viveka, Terese, 
åk 2

Tryck med löv av Marcus, Sara, Ylva, åk 2
Vi var i 1 :ans klassrum och tryckte 

med löv. Det var roligt. Vi tryckte med 
potatis i 1 :ans klassrum. Vi klistrade i 
4:ans klassrum. Vi gjorde ett träd.

Vi målade på lövets baksida, och sen 
tog vi ett papper och tryckte. När vi 
tryckte med potatis, skar vi ut ett löv, 
sen målade vi på potatis-lövet och tryck
te på papperet, och så blev det ett löv. 

Marcus, Sara, Ylva, 
åk 2

Såga träd av Björn, Börje, Hans, Jonas, åk 2
Vi sågade ner träd och la i elden. 

Janne var ledare. Det blev en stor eld. 
Den brann ända tills nästa dag. En i 
femman tände elden. Dom la i papper
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Jobb  i längdhoppsgropen. Digerbergsskolan.

och spån. Det var roligt att titta på 
elden, när den brann. Vaktis kom och 
tittade ibland, så det inte skulle tutta 
eld.

Björn, Börje, Hans, Jonas, 
åk 2

Längdhopps-gropen av Veronica, Robin, åk 2
Vi öste sand i längdhopps-gropen, sen 

spikade vi kanter. Sen åkte vi släp-vagn.
Vi lagade längdhopps-gropen. Börje 

hjälpte oss.
Veronica, Robin, 

åk 2

Lövkrattning
Det var ett drygt arbete. Det var 

Björn och Börjes mamma som hjälpte 
oss. Vi hade tre kärror. Man höll på att 
drunkna i löven.

Henrik, Johan  
åk 2

hornssvampen är väldigt lik fingersvam
pen, men hjorthornssvampen är en 
mycket giftig svamp.

Den här dagen var den roligaste tema
dag som vi har haft i skolan. Den var så 
rolig, att jag skulle kunna ha en tema
dag varje dag.

Carina Bäckar, 
åk 5 

*

Som avslutning vill vi lärare säga, att 
vi är imponerade av det sätt våra skol
barn genomförde den här dagen.

Stora hjälpte de små på ett mycket 
fint sätt, och de gjorde alla en otrolig 
arbetsinsats. Både barnen och vi har 
enats om att det är en av de bästa 
dagar vi haft tillsammans.

Lärarna i Digerberget

Mera ”Tema” i nästa nummer!

Orsaskolans elevråd
1 september hade vi ett årsmöte, där 

denna styrelse valdes: Anders Dahlberg 
ordf., Kerstin Smids v. ordf., Karin Eld 
sekr., Anette Köpman v. sekr., Håkan 
Ostling kassör, Britt-Marie Jemth v. kas
sör samt Ann-Sofi Hedberg, Per Sund
berg och Marit Berglöf.

I varje klass finns det två represen
tanter och två ersättare. De ska informe
ra klassen om vad vi i styrelsen komm,r 
fram till. Det finns också en beställ- 
ningskommitté, som i år skickat efter 
skoltröjor. Vi har också en festkommitté, 
som skall ordna skoldanser. Minst en gång 
var tredje månad ska vi La ett stormöte 
inom elevrådet. Där röstar vi om förslag, 
som vi får från olika klassrepresentanter. 
Ibland kan vi få åka på kurser, som rör 
elevråds arbetet.

Vi Loppas få alla elever i Orsaskolan 
intresserade av elevrådet.

Anders Dahlberg m. fl.

TR O LLET av Helen Nilsson, Anette Järvegård, Anna Ståbis, åk 2
Det var en gång ett troll, som hade 

förgiftat världen, så att det växte blom
mor på vintern. Det var två blommor 
som var förgiftade. De var svarta, bru
na, blåa och gröna. Det fanns två rävar 
också. Rävarna blev instängda av trollet. 
Trollet tänkte äta upp rävarna. På 
natten smet rävarna. Rävarna bodde i 
ett guldhus. Huset såg ut som ett slott. 
Det var jättefint i huset. Men så en 
dag hörde de trollets vrål. De gick ut 
på utflykt. Rävarna mötte trollet. Trol
let var farligt. Sen dog trollet, då blev 
rävarna glada.

Äppelmos av Jenny, Björn, åk 2
Först tog vi bort allt fult. Sen la vi 

äpplena i en kastrull och kokade dom. 
Vi hade en sak som såg ut som en vag
ga, som vi pressade äpplena i. Vi tog 
socker i äppel-moset. Gudrun och Ingrid 
och några mammor var med.

På torsdagen fick vi äppelmos till 
pannkakan.

Jenny, Björn, 
åk 2

En rolig temadag av Carina Bäckar, åk 5
Det började med att vi fick välja tre 

saker av många fler, jag valde att titta 
närmare på naturen, koka äppelmos och 
gå på en naturvandring.

Men jag berättar bara om naturvand
ringen, den var roligast.

Vi som var med trodde inte att vi 
skulle hitta något, men där tog vi fel. 
Vi hittade både smått och gott, svamp, 
fröställningar och andra småsaker.

Jag för min del hittade två kantareller 
och en stor fröställning, små röda skål
svampar och hjorthornssvampar. Hjort-

Hur har Du 
det med synen?
Kontrollera regelbundet!

(\T m  (
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, Orsa - tel 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

Helen Nilsson, Anette Järvegård, 
Anna Ståbis, 

åk 2

BLADET av Åse Johansson, åk 2
Det var en gång ett blad, som var 

så underligt. Det ändrade färg. På våren 
var det rött. På sommaren var det gult. 
På hösten var det blått, men ibland så 
var det i alla möjliga färger.

Det var på ett högt träd i skogen som 
det satt. Det föll aldrig ner, när de 
andra föll ner. Det trädet, som det satt 
på, hette rönn.

Åse Johansson, 
åk 2

Vackra julblommor
från egna odlingar. Smakfulla ljusdekora
tioner och sidenarrangemang i alla prislägen. 

Julblommografera i god tid! interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel. affären 400 92, trädg. 401 20
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Digerberget 6.
Främre raden: Katarina Nirs, Anna Dilworth, Lisbeth Gunnars, Jerker Spännar, 
Thomas Boström, Fredrik Berglund, Anders Byström.
M ellanraden: Kerstin Tupp, Ingela Eklund, Eva Jalking, Viveka Westman, Anders 
Lofvars, Jonas Friberg, Erik Hansson, Magnus Andersson.
Bakre raden: Ronny Sars, Ola Moraeus, Johan  Sundell, Erik Olsson, Robert Camp
bell, Jörgen Andersson, Erik Partelow. Lärare: Olle Löthman, Foto: Allan Berglund.

En sångarfärd i nyårstid av Oscar Tysklind

Telefon 402 08

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

SMIÅNfiSMKCXf
Orsa, tel. 403 40

Orsa Ram & 
Glasmästeri
Järnvägsgatan 23, Orsa 

Tel. 425 74 ankn. bost.

Allt inom 
glas och ram

Julblommor 
och ”klappar”
hittar du hos oss . .  .

/ t  / t

BENGTSSONS

Tel. 418 40

Beställ gärna julblom
morna i god tid!

Från 91-årige Oscar Tysklind har vi 
fått följande berättelse från den tid, då 
seklet var ungt.

Oscar bor sedan många år i Stenbergs 
gamla fina skolhus tillsammans med 
hustrun Blenda, som tjänstgjorde i sko
lan tills den lades ner. Han har varit 
stins till proffessionen, och nog minns 
äldre orsabor hur ståtlig han var, när 
han basade på Orsa järnvägsstation un
der dess glanstid. Och nog minns vi 
honom som vänlig och värdig kyrkvärd 
i vår kyrka.

Oscar har numera med ålderns själv
klara rätt dragit sig tillbaka från gamla 
plikter, men nog intar han sin plats i 
kyrkan varje söndag, och nog rattar han 
då och då sin gamla bil mellan Sten
berg och samhället.

Bland mycket annat under ett långt 
liv kan Oscar se tillbaka på ett liv i 
sångens tecken. Hans präktiga bas har 
låtit höra sig i både manskör och kyrko- 
kör, och han har med heder innehaft 
förtroendeuppdrag i körerna, bl. a. har 
han under åtskilliga år varit ordförande 
i vår kyrkokör.

Otaliga är väl de sångarresor han del
tagit i under de många åren, och en av 
dem, den första, minns han särskilt bra. 
Att den resan inte var helt utan veder
mödor framgår av följande:

År 1908 bildades i Falun en manskör 
bestående av ca 12 st. järnvägsmän. 
Kören fick namnet Kamratkvartetten

(K. K.) Körledare var en järnvägsman 
vid namn Dahlgren. Repetitionerna ägde 
rum varje söndagsmiddag i IOGT-huset 
vid Falubron.

När vi hade övat omkring ett år, an
sågs kören vara färdig för ett offentligt 
framträdande. Det bestämdes, att vi på 
nyårsafton skulle sjunga i Dala-Floda 
på middagen och i Aspeboda på kvällen. 
Resan skulle ske med järnväg.

Sångstunden i Dala-Floda avlöpte 
utan några särskilda minnen. Kören var 
nog litet nervös i början, men Dahlgren 
lugnade oss. Han sade: ”Skrattar dom 
åt oss, så skrattar vi igen.” Jag kan inte 
minnas, att någon skrattade.

Vi tackade för oss i Dala-Floda, följde 
med eftermiddagståget mot Falun (det 
sista för dagen) och steg av tåget i As
peboda. Nu var vi säkrare, och sångerna 
klingade bättre än i Floda på middagen. 
Kontakten med publiken var god. När vi 
sjöng ”Hjärtats saga”, du kanske minns 
texten ”Var skog har nog sin källa, var 
äng sin blomma har, vart hjärta har 
sin saga från flydda ungdomsdar”, var 
det mera än en fårad kind, som blev våt 
av en tår.

Konserten var över, och vi tyckte, att 
den hade varit lyckad. Nu återstod för 
oss att komma till Falun. Det var då 
äventyret började. Det gick inget tåg 
mer den dagen, bilar och bussar fanns 
inte, och landsvägarna plogades inte så, 
att det gick att åka cykel. Vi hade be-
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stämt oss för att gå den halv annan mi
len till staden. Aspebodabor rådde oss 
att följa en skogsväg (kärrväg) rakt över 
skogen. Den var mycket kortare än stora 
landsvägen. Vi följde rådet och gav oss 
iväg in i skogen.

När vi hade gått étt stvcke, kom vi 
till en tjärn. Här slutade vägen. Förmod
ligen ansågs isen icke vara bärbar. Skul
le vi vända om, eller skulle vi gå runt 
tjärnen och hoppas, att vägen fortsatte 
på andra sidan? Vi valde det senare. 
När vi hade gått så långt i mörkret, att 
vi trodde oss vara, där vägen skulle fin
nas, fastän vi inte såg någon väg, gällde 
det att bestämma färdriktningen. Här
vid var meningarna, mycket delade. Till 
slut fick majoriteten bestämma. Vand
ringen fortsatte, men det gick inte fort. 
Tröttheten började kännas i benen. Gos- 
sarne blev alltmer fåordiga, och' till slut 
var det ingen, som sade något. Då, med 
ens, blev det liv i gruppen. Långt borta 
mellan träden lyste ett klart sken. I det 
ögonblicket kändes det, som när rege
mentsmusiken mötte trötta beväringar 
vid stadsgränsen. All trötthet försvann. 
Pratet tog fart likaså farten i benen. När 
vi hade gått en bit, såg vi en liten stuga 
med ett upplyst fönster. Vi knackade 
på och träffade två gamla personer som 
satt och vakade in det nya året. Gam
lingarna talade om, var vi var och visa
de oss vägen till Falun. Efter glada ny
årshälsningar och tack för hjälpen fort
sattes vandringen, och snart skymtade 
de första ljusen i staden. Spänningen 
var över.

När sångarna så småningom på stora 
torget utanför Kristine kyrka önskade 
varandra Gott Nytt År och gick var och 
en till sitt, hade klockorna i alla Sveri
ges domkyrkor för länge sedan hälsat 
det nya året.

Oscar Tysklind

Toyota
Alfa-Romeo

BMW
Jeep

A lltid  bra, begagnade 
bilar i lager!

BERG LÖ FS BIL AB
Tel. 420 15

Teckning: S a m u e l  B o lin-Svahn, åk 4 och Camilla 
Peterson, åk 4

KLASSFESTEN av Magnus Jonsson, åk 4
Fredagen den 23/10-81 skulle vi ha 

klassfest. Jag visste inte, vad jag skulle 
klä ut mej till. Men mamma sa, att 
Gunnar Håll hade många masker, så vi 
åkte till Gunnar och lånade ett par. Jag 
bestämde mej för att klä ut mej till Ola 
Ullsten. När pappa kom hem, hade han 
köpt två drickor, chips och serpentiner, 
som jag skulle ha med mej. Klassfesten 
skulle börja kl. sex. Min kompis Tomas 
skulle åka med mej till klassfesten. Han 
hade lånat en skämtmask av mej.

När vi kom till klassfesten, var alla 
där: Karin, Veronica, Jonas, Magnus N 
och de andra. Nästan alla var utklädda. 
Man undrade först, vilka det var, men 
så småningom kände man igen dem. Ett 
par hade band med sej: Kiss, Status 
Quo och Gyllene tider. När vi dansade, 
filmade fröken oss. Jag bjöd upp Karin, 
för hon ville gärna bli med på filmen. 
Efter en stund drack vi saft och åt 
bullar. Då filmade fröken igen. Sedan 
lekte vi några lekar, och så fortsatte 
dansen.

Klockan halv nio måste vi börja städa.

Därefter fick vi dansa till klockan nio. 
Då var festen slut, och vi åkte hem.

Jag tyckte, att det var en kul klass
fest.

Magnus Jonsson, 
åk 4

NÄR  JAG SLARVADE BORT MIN 
CYKELNYCKEL av Jerker W estin, åk 4

En dag när jag cyklade till skolan 
hade vi slöjd. Jag var dum nog att 
gömma min nyckel på ett som vanligt 
galet ställe. Den här gången kunde jag 
tyvärr inte hitta den igen. Jag blev 
tvungen att leta igenom hela slöjdsalen 
men hittade den inte ändå.

Så när jag slutade fick jag lov att 
bära cykeln på ryggen.

Ytterligare en dag gick, och jag fick 
gå till skolan.

När jag kom hem rotade min lilla
syster igenom en ficka, och tänk där 
låg nyckeln.

Jerker W estin, 
åk 4

Begravningsbyrån BIBIs
i Orsa LAMPSHOP
Levenius Blommor Tel. 424 07
ombesörjer allt inom branschen

Tel. affären 400 92, bost. 413 21 Allt i lampskärmsmaterial
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r\J f l G o d  J u l  É
i

k J
önskas ärade k u n d er!

Nilsons Rör AB • Orsa
"  Å Kontor och lager, Bergvägen 365

* =  Tel. 400 35, 423 17

A A

BENGTSSONS

ALLT I BINDERI

BENGTSSONS
BEGRAVNINGS
BYRÅ

Ombesörjer
allt inom branschen

Gravvårdar

Tel. 418 40, 443 66

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 ■ Tel. 410 37, 401 92 

U tfö r alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)

För KALLA vinterdagar!
Skiddressar ★  Jackor ★  Overaller 

Västar ★  Täckbyxor

^_______Merkantils Lammull

KOFTOR, VÄSTAR, JUMPRAR 
i säsongens nya färger!

^

J n u i. S < a^S 'O iP S
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Utvandringen Forts, från sid. 8.

skulle färden inte bli, åtminstone inte 
till en början —  det var ju faktiskt frå
ga om flykt från Brasilien, över gräns
floden och in i Argentina. Vi kunde 
möta obehagliga överraskningar, fick vi 
veta. Överfarten över gränsfloden måste 
därför ske på natten.

Perssons, som för mer än två år sedan 
hjälpte oss till Guarnay, stod också nu 
till tjänst med hästforor och kuskar. De 
skulle frakta oss och Risbergs till floden.

Färden gick bra, och vädret var vac
kert. Lagom till skymningen kom vi fram 
till floden. Vi åt där av vår matsäck, 
men blev strängt tillsagda att hålla oss 
tysta och att inte göra upp eld. Länge 
fick vi vänta i mörkret, innan det kom 
ett par roddbåtar över från andra sidan, 
och vi smög oss ner till stranden — 
nervösa och rädda. Vi steg i båtarna, 
och det bar iväg. I fören på den ena 
båten satt Risberg med bössan beredd. 
Arbetslägret låg i närheten på den bra
silianska sidan, och därifrån kunde obe
hagligheter komma. Men vi hade tur. 
Oändligt lättade i våra sinnen nådde 
vi andra stranden. Vi gick in i skogen, 
och där vågade vi göra upp en eld och 
tillreda ett nattläger. Vi kunde andas ut, 
äta varm mat och få en stunds välbe
hövlig sömn.

På morgonen kom två vagnar och 
hämtade oss för avfärd till närmaste järn
vägsstation, en sak som konsulatet ord
nat med. Efter ytterligare en dagsresa 
kom vi fram till staden Posadas, där vi 
nästa dag skulle stiga på tåget. Vi fick 
övernatta i ett skjul med plåttak. Men 
det blev dåligt med nattsömnen! På 
andra sidan en flod låg landet Paragu
ay —  och där pågick revolution. Vi hör
de skottlossning långt borta. Det var 
väl inte vår stad de sköt på, men vilse
komna gevärskulor hamnade på plåt
taket med ett öronbedövande smatter, 
så det var rent omöjligt att få sova. Det 
kändes skönt, när morgonen randades, 
och den långa tågresan började.

Vi tyckte att det var spännande och 
roligt att åka tåg igen, det var ju mer 
än två år sen sist. Mina småsyskon var 
lugna och snälla hela tiden. Det var ord
ning och reda på det här tåget, rent 
och snyggt. Toaletter, tvättställ och vat
ten fanns ombord. Gott om plats var det 
också, så vi kunde sova på bänkarna.

Tågresan tog två dagar, och mot slu
tet av färden avlöstes urskogen av be
byggda trakter, åkrar och fält.

När vi närmade oss målet, Argentinas 
huvudsad Buenos Aires, tyckte mor att 
vi skulle snygga upp oss. Vi tvättade 
oss och blev kammade. Våra bästa klä
der åkte på, och jag minns att jag med
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stolthet satte på mig ett par bruna knäpp
kängor, som jag fått av tant Hoffman. 
Mor var så fin i en ny bomullsklänning, 
som hon hade sytt, och i den granna sjä
len, som hon fått av fru Isaksson.

Nu nalkades vi Buenos Aires, en stor 
och vacker stad. ”Vad ska nu hända 
med oss?” Undrade vi.

Tåget stannade, och vi gick mot dörrar
na, var och en med sitt bagage. Far gick 
av först och hjälpte oss av, mor med 
lillebror, Agda och Edit. Risbergs steg 
också av. Tåget for vidare, och där stod 
vi på perrongen, en klunga vilsna norr
länningar, och visste inte vart vi skulle 
ta vägen.

Då kom tre fina herrar fram, hälsade 
på oss och presenterade sig. De kom 
från svenska konsulatet och skulle hjälpa 
oss till hotellet, där vi skulle bo. Jag 
tyckte bestämt att jag kände igen en av 
dem, och jag sa till mor: ”Titta mor, 
där är ju luffaren, som var hos oss i 
Campo Novo!” —  ”Du pratar tok! En 
så fin herre är väl ingen luffare.” Men 
jag var säker. Jag kände igen honom på 
skägget. Mycket riktigt. Mannen kom 
fram till oss och tog i hand och sa: ”Jag 
ser att ni känner igen mig. Tack, fru 
Hansson, för den goda gröten ni bjöd 
på i Brasilien!” Så berättade han för 
min förbluffade mor, att konsulatet mås
te undersöka våra förhållanden närma
re, och han var utskickad som en slags 
”spion”. Det var så, att inte alla sökande 
familjer fick hjälp med hemresan. Av 
olika anledningar blev det avslag. Resul
tatet av ”spionens” besök var viktigt, 
när man på konsulatet bestämde, vilka 
familjer de skulle hjälpa hem. Därmed 
var mysteriet med den främmande man
nens besök avklarat.

I vagnar fick vi nu åka till ett ho
tell, som låg i utkanten av stan. Där 
skulle vi invänta båtlägenhet. Hotellet 
var fint. Vi fick bada, duscha och äta 
god mat.

Nu var vi ordentligt trötta, och vi 
kände, att vi behövde vila. Det var 
mörkt men stjärnklart ute. Lillen och 
mina två systrar sov redan. Sängarna 
var så stora, så jag kröp ner till mor 
och far. Allt kändes nu så skönt.

Olga Jakobsson

I  kommande nummer berättar Olga 
om hemkomsten och hur det gick för fa 
miljen sedan. Vi ska också kommentera 
den bortglömda utvandringen i stort. 
Den har nämligen blivit ihågkommen 
inte bara av oss. Förra året utkom en 
intressant bok med många fakta om 
brasilienfararnas öden, och vi ska se, om 
familjen Hanssons upplevelser har mot
svarigheter hos andra familjer.

Red.

Hjalmar Hedman Forts, från sid. 4

”Det är väl, att man inte behöver häm
ta allt tegel så h är. . Men protokoll
sidor, handlingar, hyllmetrar noggrant 
hanterat och inplacerat. Och samman- 
trädesrösten —  vänlig och fast —  hu
moristiskt förlösande ibland.

Vi är många vänner som inte giöm- 
mer.

Eller som Nils Ferlin skrev:
”Två slags människor finns 

dem man glömmer och 
dem man minns . . .”

Hjalmars sista färd blev en minnes
rik dag i Orsa kyrka och på Mockf järds 
lilla kyrkogård. I kyrkan sjöng själv
klart kyrkokören som hyllning till en 
sångarvän och sångarkamrat. Hjalmars 
vän sedan många år framför allt i mu
sikens värld —  Pelle Jakobsson -— spe
lade sin violin som bara han kan . . . 
psalmsången —  slutpsalmen 600 verser
na 3, 5 och 6 var ett följdriktigt slut 
på många års kyrkbänksämbete. Till sist 
satt vi och lyssnade till ett orgelstycke, 
som Hjalmar komponerat och som han 
själv spelat vid sina vänners sista färd. 
Det kallas bara Largo, stilla orgel
klanger innan vi lämnade kyrkan.

Minnesstunden i kyrkskolans bespis
ning gav värme i saknaden. Göte Gallon 
talade liksom Olle Bjärkmar och Pelle 
Jakobsson och kören sjöng . . .

I  den dalande eftermiddagssolen gick 
Lemfärden till Hjalmars älskade Mock- 
fjärd, där vänner och grannar väntade. 
Ett kort men stilla regn blev som några 
sorgens tårar vid en hemkommen kär 
väns sista vilorum, och dagen hade nått 
sitt slut.

Vi är många som saknar Hjalmar 
Hedman. Vi är många som tackar för 
vad han gav oss för det stycke väg vi 
fick vandra tillsammans. . . .

När psalmen vi sjungit en sista gång 
en gång i aftonens timma 
så sluts våra ögon 
så tystnar vår sång
och vilan —  Guds frid  —  vi förnimma. 
Tack Gud, för dagen som ändats.

När natten har flytt i morgonens ljus 
en gång i morgonens timma 
då ser våra ögon 
från himmelens hus 
av evighetsglansen en strimma.
Tack Gud, för dagen som randas. .

Knut Edmarker

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!

Osar det svavel?
Hårda ord gör ingen gammal villa
panna bättre. Satsa på en ny i stäl
let! Våra svenska kvalitetspannor 
är bränslesnåla, lättskötta, driftsäk- 
ra och prisbilliga. Rumsvärmer 
sköts helt automatiskt. Vi kan villa 
värme. Rådgör med ossl

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

CF CARLS son AB
ORSA • Tel 401 88, 419 11 

utfö r
smide

svetsning
reparationer

Beckmans Tryckeri AB
Tel 402 47

För industri, bygge 
och jordbruk

DalaKalk i Orsa AB
Tel 502 00

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering
Orsa
Ringcentral
BROR EHRLIN

Tel 403 55
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ORSA SK O LT ID N IN G

Skolnytt
Tillvalsämnena
har på högstadiet hittills varit tyska och 
franska, särskild och allmän kurs, teknik, 
ekonomi och konst.

Genom den nya läroplanen får den 
enskilda skolan och kommunen möjlig
het att besluta om egna tillval under för
utsättning att tyska och franska finns 
med.

Skolstyrelsen Lar vid sitt senaste sam
manträde beslutat om följande tillval 
som detta läsårs sexor ska välja bland 
inför nästa läsår:

Tyska, treårig kurs 
Franska, treårig kurs 
Alternativkurs i tyska 
Alternativkurs i franska 
Kontakt med arbetslivet 
Teknisk orientering med miljövård 
Konsument i dag och i morgon 
Hantverk och hemslöjd

Olle Bjärkmar

Upplaga 1.800 ex.

T T' T  T  T Julpristävlan 1981.
En rebus med anknytning till en aktuell händelse 
får du här att grubbla på. Lös den, och sänd in 
lösningen till Orsa Skoltidning, Skolkontoret,
794 00 Orsa, senast till Trettonhelgen. Märk kuvertet 
”JULPRISTÄVLAN”.
Du har god chans att vinna något läsvärt. Lycka till!

NÄR JAG VAR PÅ RIDSKOLAN av Martina Steen, åk 3

En gång var jag i Polen. Då red jag 
på en ponny, som heter Jarka. Den var 
jättesnäll. Men plötsligt ramlade hjäl
men rakt ner framför ögonen, och jag 
såg ingenting. Ponnyn satte fart, för det 
kom några andra hästar, som sprang 
runt ridbanan. Jag vågade inte släppa 
taget, men så kom en hästskötare och 
hjälpte mig.

Nästa gång jag var där, ville jag inte 
rida på Jarka . Då fick jag rida på en 
stor häst. Några veckor senare var vi 
där, och vi fick åka häst och vagn. Jag 
fick styra ponny-hästarna hela vägen till
baka. Martina Steen, 

åk 3

D ET M YSTISKA POLISHUSET av Mats Nilsson, åk 2

Varje natt spökade det i polishuset. 
Det försvann pistoler. En natt brann 
polishuset upp. Tre skadade sig, en dog 
och femton klarade sig.

Mats Nilsson, 
åk 2

Beckmans Tryckeri A B , Orsa, 1981

RÄVEN OCH HÖNAN av Tomas Olsson, åk 4

Det var en gång en räv, som var ute 
och gick. Då kom en höna gående i sko
gen. Räven såg hönan och smög sig efter 
henne en lång stund. Men det skulle han 
inte ha gjort, för så småningom gick 
hönan till sin gård. Just när räven 
skulle till att hoppa på hönan, kom bon
den ut med gevär. Han hade sett rä
ven genom fönstret och hade bestämt 
sig för att skjuta den. Men räven hann 
springa iväg, innan bonden sköt.

Tomas Olsson, 
åk 4
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