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Hopp för Centralamerika
— Något att tänka på inför julen — av Ulf Hållmarker

Till påsk reses stora portaler som leder fram till kyrkan, man hälsar Jesus välkom
men pä detta sätt. Olika frukter utgör dekoration och ibland hänger man också 
upp en fu l  docka som föreställer Judas.
Byn Pasac i Guatemala. Foto: Ulf Hållmarker

— Något att tänka på inför julen

I en kristen barnsång heter det ”röd och 
gul och vit och svart — gör detsamma 
har han sagt. Jesus älskar alla barnen på 
vår jord!’

Med det som utgångspunkt anordnar 
kyrkorna i Orsa en U-vecka varje år i 
november. Alla människor har fått en 
jord att bruka och vi är alla beroende av 
varandra. Därför behöver vi lära oss hur 
andra har det — vi kan hjälpa vissa om
råden och tvärtom får vi ta emot av vad 
andra kan ha att ge.

Det är väldigt mycket som är orättvist 
i världen. Många barn och vuxna får inte 
äta sig mätta, många är fattiga och det är 
vanligt att man inte kan få medicin när 
man är sjuk. Många får aldrig gå i skola. 
Allt det här har ju vi i överflöd. Men ofta 
har de fattiga en glädje och familje- 
samhörighet och öppenhet mot varandra 
som vi lider brist på.

VAD U-VECKORNA LÄR 
OSS

Under U-veckorna lär vi oss att de 
system som byggts upp politiskt och eko
nomiskt i världen leder till att de rika 
länderna blir ännu rikare och de fattiga 
får det allt sämre. Ingen mår väl av att det 
forsätter så.

Kan vi då göra något? Ja, faktiskt en 
hel del:

— Vi kan bedja till Gud som förstår 
mer än vi i dessa stora frågor, det kan vi 
göra på U-veckans bönedag, i gudstjäns
ter och för övrigt när som helst.

— Vi kan ge av våra pengar till 
missions- och hjälparbete. Under U- 
veckan kan man också handla solidariskt 
i U-landsboden.

— Vi kan skaffa oss kunskaper som 
påverkar oss själva och opinionen, så att 
våra politiker börjar se mer till de fattigas 
behov.

— Vi kan i möten med andra, i brev 
och på resor och genom andra kontakter, 
sprida hopp och inspiration.

U-veckan 1989 har handlat om Cen
tralamerika, där ligger länderna Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
och Costa Rica. Människorna här lever i 
en situation med våld, rasförtryck, fattig
dom och politisk instabilitet. Barnen 
drabbas oftast värst. Ett litet fåtal rika 
äger jorden och lever goda dagar, medan 
flertalet har det svårt.

För att ge lite mera känsla för vad det 
kan betyda ska jag berätta lite om Rigo- 
berta. Hon är indian och har skrivit en 
bok om sitt liv.

RIGOBERTA — EN
INDIANFLICKAS
HISTORIA

Rigoberta föddes 1959 i en indianby i 
Guatemalas högland. Hon var välkom
men i familjen, men också till hela byn 
som firade henne 8 dagar gammal. Hon 
fick en påse med kalk, tobak och salt som 
symboler för en önskan att hon skulle bli 
uppriktig och lyda sina föräldrar.

Familjen arbetade med majsodlingar, 
de bröt ny mark. Men då det tar 8 - 9 år 
innan skördarna blir tillräckliga måste de 
jobba 8 av årets 12 månader på en planta
ge vid kusten. Dit åkte de på lastbilsflak 
och fick bo i logement med flera hundra 
andra. Lönen var låg och förmannen 
brutal. Vid 8 års ålder fick Rigoberta 
göra långa arbetspass. Då en yngre bror 
dog av undernäring fick de inte ens ledigt 
för att ha begravning.

Hemligheterna i indianernas kultur 
avslöjas för barnen i 10-årsåldern. I en 
cermoni invigs man i vuxenvärlden. 
Barnen får börja ta ansvar. Flickorna får 
lära sig moderns sysslor och lär sig 
moderns böner. Pojkarna följer med sina 
fäder. Pojkar och flickor umgås inte med 
varandra.

När Rigoberta blev 12 fick hon egna 
husdjur att ta ansvar för. Byns präst, som 
kom var 3:e månad, gav henne också 
uppdrag som predikant och sjukbesöka
re. Hon fick stiga upp kl. 4 på rnornarna

för att hinna med allt. ”Att bli katolik var 
inte att överge vår kultur, vi fick ännu ett 
uttrycksmedel i vår religiösa känsla för 
den ende Guden, som är far till oss alla. 
På måndagar bad vi rosenkransbönen 
och på fredagar indianernas böner!’

Indianerna lever i nära kontakt med 
naturen och odling och skörd av majs är 
förknippad med böner och ceremonier. 
Vatten betraktas som heligt. När naturen 
tillbeds är det egentligen ingen tillbedjan 
utan ett sätt att visa respekt och aktning. 
Ett träd huggs aldrig ner i onödan.

Rigoberta var 14 år när hennes bästa 
väninna blev förgiftad av besprutnings- 
medel. Denna händelse gav medvetenhet 
om lidandet. Hon kände hat och makt
löshet gentemot plantagen. Hon blev 
rädd för livet och ville inte gifta sig. Hon 
skulle nog lära sig spanska och göra 
något för sitt folk. Men fadern var rädd 
att hon skulle förlora sin indianska iden
titet om hon sattes i skola.

När en ung man vill gifta sig med en 
flicka, går mannens far, om han sam-
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tycker till partiet, i flera omgångar till 
flickans föräldrar och framför sitt ären
de. Flickorna anses giftasmogna vid ca 15 
års ålder. Så småningom kan ungdomar
na få träffa varandra, men i föräldrarnas 
sällskap. Bröllop är förenat med många 
ceremonier som framför allt inriktas på 
att det unga paret ska ta ansvar för att 
nästa generation fostras efter förfäder
nas traditioner. Vördnaden för allt liv är 
mycket viktigt.

För Rigoberta blev det i stället för 
giftermål en tids arbete i huvudstaden 
— en svår tid. Hon skulle städa hos en 
godsägare och fick bo i ett rum med av
fall och hon fick sämre mat än hundarna. 
Hon kunde inte språket och blev hunsad 
och förödmjukad hela tiden.

Arbetet i staden avbröts när fadern 
fängslades. Godsägarna i hembyns när
het ordnade detta. De kände sig hotade 
av faderns agerande för att skaffa mark 
till byn. Det tog 2 Vi år innan han blev fri. 
När Rigoberta besökte fängelset såg hon 
hur fångarna slogs med varandra och 
med lopporna. Det var svårt att se fadern 
där. Efter frigivningen blev fadern miss
handlad och skadad fysiskt och psykiskt 
för en längre tid innan det blev fängelse 
igen.

Samma godsägares livvakter dödade 
brutalt en väninna och Rigoberta dröm
de mardrömmar många år om hennes illa 
sarjade kropp.

1978, då Rigoberta var 19 år, gick en 
våldsvåg över landet. Rigoberta förstår 
att det var regimen som låg bakom allt 
det onda. Många byar brändes coh by
borna gömde sig i skogen. Rigobertas 
bror, 17 år, var en i en grupp infångade 
som brändes levande efter att nakna ha 
översköljts med bensin. Det skedde i byns 
åsyn för att ge varning. Protester accepte
rades inte. Folket skulle hållas i schack. 
När Rigobertas far ändå deltog i en pro
test 1980 tillsammans med arbetare, bön
der och kristna grupper dödades han av 
ett skott. Demonstranterna var inte 
beväpnade.

Rigobertas mor, tillsammans med 
kvinnor och barn, besatte kongressbygg

naden och vädjade för sina anhöriga med 
blommor i händerna. De bad även att 
deras predikanter skulle friges och att 
militären skulle dra sig undan från lands
bygden. Modern blev arresterad, bort
förd och våldtagen. Döende sattes hon ut 
i dagens hetta och nattens kyla och regn 
utan mat. Där dog hon efter 4-5 dagar 
och kroppen vaktades av militären. 
Kroppen blev föda åt gamar och hundar. 
Först efter 4 månader lämnade militären 
platsen.

Rigoberta kämpar vidare för sitt folk. 
Det enda alternativ hon ser är den rätt
färdiga värld hon lärt känna i Bibeln. 
Ingen kommer att kunna ta hennes krist
na tro ifrån henne, varken regimen, 
vapnen eller ångesten.

ETT BESÖK I RIGOBERTAS 
LAND

Under en resa i mars i år tillsammans 
med en grupp medlemmar i Kristna 
Fredsrörelsen fick jag träffa många i 
Guatemala med liknande berättelser som 
Rigobertas. Det var i samtal med flera 
olika organisationer; katolska och evan
geliska kristna, fackföreningar, kvinno
grupper t.ex. änkor, rörelser för mänsk-

Som vi nämnde i en föregående artikel 
om Lillån blev det svåra problem med 
vattendraget under 1800-talet. Sediment
massorna hade nära nog täppt till den 
naturliga tillrinningen från Oreälven- 
Storån. Under torrtid blev det så gott 
som stopp. Små rännilar och stillaståen
de gölar var då allt som återstod av vår
flodens ymniga flöde, vilket medförde 
sanitära olägenheter för folk och fä i 
Kyrkbyn.

Något måste göras, det insåg man. 
Lillån måste tillföras friskt vatten. Säkert 
fördes då — liksom nu — livliga diskus
sioner bland våra förtroendevalda för
fäder. Resultatet blev, att man — inget

liga rättigheter och internationella hjälp
organisationer.

De få rika i landet, jordägare och mili
tärer, har inflytande på både politiker, 
polis och rättsväsende. Med alla medel 
försöker de hindra folket att organisera 
sig. Finns något hopp för dessa förtryck
ta? För mig var det svårt att hoppas och 
se någon lösning.

Men indianerna själva utstrålade ett 
hopp. Gud gav dem hopp. En indian
kvinna sa på ett lastbilsflak som jag åkte 
på tillsammans med henne: ”Vi har läst i 
Bibeln att Gud är vred över att det finns 
fattiga. På våra samlingar läste vi och 
diskuterade och många lämnade sig åt 
Jesus. Det andliga och materiella hör 
ihop och man får ine missköta något av 
det. När vi gör Guds vilja är Guds rike 
häri’

— Det är något för oss att fundera på 
under vårt julfirande. Har indiankvinnan 
något att lära oss?

Ulf Hållmarker

Litt: Jeg hedder Rigoberta — et liv og en 
stemme fra Guatemala 1985 (Mellan- 
folklig samvirke, Danmark, Fred och 
framtid nr 5/6 1989)

*  *

nytt under solen — tillsatte en kommitté 
att utreda saken. Valda blev P. E. Petters
son, Joh. Aug. Johansson och Smids 
Anders Andersson.

Det projekt man kom fram till var att i 
marken lägga ner en tubledning. Den 
skulle leda vattnet från Oreälven upp
ströms ”Boggas” och mynna ut i Lillåns 
norra del, en sträcka på 525 meter. Tuben 
skulle byggas av tretumsplank och ha en 
inre diameter av 0,90 till 1,20 meter. Man 
gjorde ritningar och — får vi väl tro — 
infordrade anbud. Den som tog åt sig 
uppdraget och skrev kontraktet var Gubb 
Olof Olsson i Lisselhed. Med många 
medarbetares hjälp utförde han det med 
samtidens mått mätt omfattande verket.

Kontraktet ja. Ingenjör Klas Gran
ström på tekniska kontoret har plockat 
fram det åt oss ur gömmorna, och vi pre-

God Jul och 
Gott N ytt Å r

Tillönskas alla våra kunder!

S T A C K M O R A  H A N D E L
Benny o. Siv

Vi önskar alla en riktigt 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

U U tlC ’;fc‘ÖpP'lOV-

Ywonne och Carina 
Kyrkogatan • ORSA »Tel 0250-401 91

O

Lillån i våra hjärtan
— Tuben — av Gunnar Storm
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senterar det i sin helhet eftersom det ger 
en inblick i arbetets omfattning. Lägg 
märke till vilken kort tid Gubb Olof hade 
på sig att utföra jobbet, från november 
1894 till april året därpå. Så här ser kon
traktet ut:

Kontrakt
Undertecknad Gubb Olof Olsson i 

Lisselhed, Orsa socken, åtager sig här
med att för Orsa Kommuns räkning 
medelst nedläggande i marken av en trä
tub, till den inre diameter och av beskaf
fenhet som i härför upprättad grävnings- 
och arbetsbeskrivning är bestämd, inleda 
rinnande vatten från Ore älv, till den s.k. 
Lillån vid Orsa Kyrkby, för en vid denna 
dag hållen entreprenadauktion betingad 
summa i ett för allt av Nittontusen 
/19.000:-/kronor, förbindande jag mig 
att noggrant utföra detta arbete allt i 
överensstämmelse med av Kommitterade 
antaga ritningar och härför upprättad 
grävnings- och arbetsbeskrivning och de 
föreskrifter, som i detta kontrakt omför- 
mälas samt att hava hela arbetet till slut
lig avsyning färdigt den l:a april 1895.

E t t  o v a n l i g t  s m a r t  
p i a n o .

Clavinova är ett digitalt piano med sam plade 
flygelljud och riktig anslagskänsla i balansera
de tangenter. Trots det fina ljudet, fullstora tan
genter och rätt antal oktaver ä r Clavinova ett 
litet och lätt instrument som alltid häller stäm
ningen. Finns frän 9 .9 9 5 :- Kom in och pröva.

CLP 2 5 0  AWM Tongene
ra tor och 76 tangenter  
m ed verklighetsnära ljud  
och skö n  pianokänsla .
3  ljud: Piano, elpiano och 
cem balo.
Ca p r is : 9 ^ 9 5 :—

CLP 6 5 0  AE keyboard  
m ed  88  tangenter och  j  
fotpedaler. Med A WM 
tongenerator och Yama- 
has nya  högtalarsystem  
slår ljudet det mesta.
Ca p rU : 2CL900:—

CLP 5 5 0  AE keyb o a rd  m ed  
88  tangenter och A WM 
tongenerator som  g er  ett 
lju d so m  i  en sto r konsert
flygel. D essutom  6 andra  
spännande ljud.
Ca p r is : 18*400:—

CVP 5 0  M ed88  tangenters 
AE keyboard  och sam plade  
flyg ellju d  i  A WM tonge
nerator. A vancerat kom p  
i Yamaha D isk Orchestra 
Collection. Välj b land  ett 
hundra ta l o lika  stycken. 
Ca p r is : 284)00:—

Naturligtvis säljer vi också vanliga pianon. 
JUST NU! Vi har ett flertal begagnade 

flyglar och pianon med 5 års garanti 
och ett års fri bytesrätt.

Stämningar o. reparationer utföres.

btejdiikTT^BI
Järnvägsgatan 33, ORSA 0250-415 10

YAMAHA

Kyrkbyskolans femmor studerar tubens inlopp vid ”Emmas stuga

1. Tuben nergrävs i marken efter den 
härför utstakade linjen och lägges i hori
sontal lutning 0,9 meter djupt från dess 
övre kant under lägsta vattenstånd i såväl 
Ore älv som Lillån, beräknat 4,8 meter 
från högsta punkt efter linjen.

2. Det åligger entreprenören att på sin 
bekostnad anskaffa allt erforderligt vir
ke, såsom plank och bräder till såväl 
tuben som pålning, järn för tubens band- 
ning, timmer till stenkista vid utloppet i 
Lillån och all erforderlig sten till såväl 
stenkistans fyllande, som stentrumman, 
mur omkring tuben vid dess övre ända 
och glacinmurar vid Oreälv, ävensom 
alla övriga materialier. Till muren om
kring tubens övre ända och stentrumman 
användes kilad, och tuktad granit eller 
tuktad kalksten och muren omkring 
tuben lägges med cementbruk om så 
finnes behövligt.

3. Entreprenören har och att själv an
skaffa och bekosta för arbetes utförande 
erforderlig redskap och verktyg och 
sprängämnen av vad beskaffenhet det 
vara må för såväl kanalens grävning, 
pumpning av vatten, som tubens förfär
digande.

4. all vattenpumpning vid kanalens 
grävning för såväl tubens, som stentrum- 
mans nedläggande bekostas av entrepre
nören.

5. Entreprenören åligger även bekosta 
föreskriven upprensning vid Ore älv för 
vattnets inledande i stentrumman och 
tuben samt vid Lillån för vattnets fria ut
lopp vid tubens utmynnande.

6. Vid kanalens grävning mellan Ore 
älv och Lillån vare entreprenören skyldig 
efter hela sträckningen lägga den överst 
befintliga matjord så, att den vid kana
lens igenfyllning blir, så vitt möjligt är, 
lagd överst samt fylla kanalen till den

höjd, att någon fördjupning i marken ej 
uppkommer sedan jorden tillräckligt 
sammansjunkit.

7. Från all ersättning för skada på jord 
och för kanalens uppgrävning och tubens 
nedläggning vare entreprenören fri, men 
förorsakas skada på jorden genom entre
prenören eller hans arbetsfolk utöver vad 
som befinnes härför nödigt, vare entre
prenören skyldig sådan skada ersätta.

8. All överloppsjord bortskaffas ge
nom Kommitterades försorg.

9. I den mån erforderlig material an
skaffas och arbetet fortskrider samt 
Kommitterade efter uppskattning av det 
utförda arbetets värde prövar skäligt 
medgiva, äger entreprenören av Kommit
terade eller dess ordförande uppbära av
betalning intill fyra femtedelar av entre
prenadsumman, dock icke oftare än var 
fjortonde dag. Den återstående femte
delen utbetalas icke förrän arbetet i sin 
helhet blivit av Kommitterade, eller 
annan av dem tillkallad person avsynat 
och godkänt.

10. Försummar entreprenören att 
inom här ovan föreskriven tid hava det 
åtagna arbetet till avsyning färdigt, äger 
Kommitterade att på hans bekostnad och 
till vilket pris som helst låta fullborda 
arbetet.

11. Entreprenören vare under arbetes 
fortgång skyldig ställa sig till efterrättelse 
de föreskrifter Kommitterade eller av 
dem tillsatt tillsyningsman, i enlighet 
med ritningar, grävnings- och arbets
beskrivning och detta kontrakt finner sig 
befogad meddela samt att, om några 
ändringar skulle befinnas nödvändiga, 
avvikande från nu bestämda plan, såda
na vidtaga intill en kostnad av Femhundra 
/ 500:-/kronor.
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TUbens utlopp i Lillan. Här brukade vattnet bubbla fram förr i tiden.

12. Orsa sockens arbetare förbehålles 
företrädesrätt till användning vid vatten- 
ledningsarbetets utförande, för så vitt de 
lika bra och till samma pris som andra 
arbetare kunna utföra detsamma.

Med förestående kontrakt, av vilket 
jag erhållit ett lika lydande exemplar, för
klarar jag mig nöjd försäkras.

Orsa den 12 november 1894

Godkännes å Orsa Kommuns vägnar:
P. E. Pettersson, Joh, Aug. Johansson. 
Smids Anders Andersson, av Kommun
stämman utsedda kommitterade.

Sommaren 1895 bubblade Storåns 
friska vatten ut vid tubens utlopp. Lillån 
hämtade sig snabbt till allas glädje. 
Sköna vattenspeglar, möjlighet till fiske, 
bad och roddturer även under torrtid var 
något nytt.

Gubb Olof och hans gubbar hade gjort 
ett gedigert arbete. Det faktum att tuben 
fungerar än i dag (om den får vatten) 
talar för det. Ingenjör Granström tog 
nyligen ett borrprov i den gamla led
ningen och fann den vara i det närmaste 
intakt.

Men säg den lycka som varar bestän
digt! Om kraftverksbyggen, vatten som 
försvann, vattendomar, pumpar och

Klara besked 
om begravnings

kostnaderna

Bengtssons Begravningsbyrå
Lars-Olof Uleander 

Stackmora 5524 
Tel. 0250-430 95, 418 40

Redan vid beställningen 
lämnar vi en specificerad 
prisuppgift på vad be
gravningen kommer att 
kosta, så att du direkt kan 
överväga eventuella änd
ringar eller komplette
ringar i samråd med oss.

Av Sv. Begravningsentreprenörers Förbund

AUKTORISERAD
BEGRAVNINGSBYRÅ

underliga flytetyg på Lillån ska det hand
la i vår avslutande artikel i ämnet nästa 
nummer.

Pelle Jacobsson 
Foto: Birgit Johnson

Lillåminnen
Gunnar Storm, pensionerad postiljon i 
Kyrkbyn, har upplevt Lillån sedan barns
ben. Här berättar han några barndoms
upplevelser kring vattendraget:

Bara namnet Lillån — vilka barn
domsminnen den gamla kära ån väcker! 
Vårarnas översvämningar, fisket och de 
nya upptäckterna på ån och i dess närhet, 
Tuben med dess intag och porlande ut
lopp i ån, Lillåns egna två utlopp, det ena 
genom sandbanken — numera borta 
— och det nuvarande genom Bunk, vår
floderna med rodd mellan träden där nu 
semesterbyn och campingplatsen är be
lägen, klappbryggan i viken intill re
ningsverket, borta för länge sedan, 
ungarnas färder i gästgivarens eka till 
badplatsen på somrarna, allt detta var 
höjdpunkter att minnas.

Fisket under de tidiga barnaåren glöm
mer man inte. Den första mörten snärj
des på en böjd knappnål, och reven 
utgjordes av mammas svarta björntråd. 
Den tråden hade en otrolig förmåga att 
tvinna ihop sig och ofta fick man slänga 
bort den. Nåväl, pojken växte till sig, och 
fiskarna som fångades blev också större. 
Redskapen blev annorlunda — men var 
skulle de sättas ut? Fiskerätten var ju ut
arrenderad. Kyrkan hade fiskerätten 
uppströms den gamla bron, och där var 
det otänkbart. Nedanför bron innehas 
fisket av Per Ångman och sakförare Erik 
Andersson. Nå, man ”smög i” redskapen 
ändå där fisken fanns, vilket resulterade i 
ordväxling och hotelser. Men det gällde 
ju  mat till hushållet, och riskerna fick 
man ta.

Fisk fanns det gott om, och ett tillskott 
blev det vid varje vårflod. Den varade 
länge eftersom den späddes på vid flott- 
ningen. Vid vårfisket användes ryssjor, 
men nog hände det att fiskrättsarrenda- 
torerna misskötte översynen av red
skapen. En av dem var Sigge Sandahl, 
mest känd som ”Kolingen”. Han torde

Välkomna till

QrsaTobak
Kyrkogatan 8, ORSA 

Tel 419 19

»INTERNATIONELL
PRESS

— TOBAK • LOTTER • GODIS -  

TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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vara den ende som fått torsk i en ryssja i 
Lillån! En hel del lutfisk från jultiden 
hade av någon anledning hamnat i hans 
ryssja, och efter detta lär Kolingen inte 
ha gillat smaken av lutfisk!

Ryssjor som var hängda på tork i Lillå- 
skogen fick släppa till en hel del bly från 
landarmarna, om de hängde för länge. 
Blyet behövdes till sänken på met- och 
långrev, och det kom väl till pass, när 
fickpengar inte existerade.

Vi pojkar hade framtidsvisioner om 
Lillån, visioner som i dagens läge hade 
varit till fördel för samhället om de blivit

verklighet. Vi tänkte oss nämligen ett 
brett dike (vi kallade det Kronas dike) 
som man skulle kunna gräva upp mellan 
kraftstationen i Hansjö och Tuben.

Här är ett annat minne från pojkåren, 
om hur Orsa municipalsamhälle fick 
oväntad hjälp med dikning. Gubben 
Mellström lagade dammen på Bunk 
mellan Lillån och Oreälven ena dagen.
Dagen efter rann vattnet runt dammen. 
Leklynnet hos ett par pojkar tog över
handen. De gjorde en liten rännil runt 
dammen. Av rännilen blev det ett dike 1,5

meter djupt. Jag kan fortfarande se för 
mig farbror Mellström riva sig i huvudet 
vid anblicken av det nya diket. Hur hade 
detta gått till? Den oskyldiga blicken från 
två par pojkögon röjde ingenting, och en 
ny reparation påbörjades snarast.

I stort sett har Lillån sedan förblivit 
som den är nu, bortsett från att man 
byggt dammen vid reningsverket.

Låt Lillån vara i fred från stora in
grepp, gör bara små! Fiskar, fåglar och 
växtlighet klarar sig bättre, och därmed 
bibehålies åns karaktär och skönhet.

Gunnar Storm

* *

Momos Måssä — ett julklappstips
Här får alla våra läsare som är intressera
de av att studera och läsa vårt sockenmål 
ett bra julklappstips: Köp, läs och ge till 
julklapp den lilla sagoboken Momos 
måssä, Mormors katt eller, som den 
också kan kallas, Kattsagan!

Rut ”Puck” Olsson, lärare i Älvdalen, 
kom för några år sedan på idén att skriva 
en berättelse om en mormor och en katt. 
Det blev en finstämd skildring av hur 
gamla mormor tog hand om en hemlös 
kattpojke. Tycke uppstod snart emellan 
de två. De blev goda vänner. Mycket 
avhandlas på trettiotalet sidor, men vad 
det är ska vi inte avslöja. ”Kattsagan är 
en fin människonära och kattnära skild
ring”, har någon sagt.

Författaren värnar om det kulturarv 
som sockendialekten utgör, och hon 
skrev sagan på älvdalsmål. Hon ville ock
så föra saken vidare till andra dialekter, 
inspirerade till översättning på grann
socknarnas mål. Så nu finns hennes saga 
utgiven på sockenmålen i Malung, Lima, 
Mora och Orsa. Unikt nog finns den inte 
på vanlig rikssvenska. Älvdalskonst- 
nären Hjalmar larsson har försett Katt
sagan med roliga och välgjorda bilder.

För vår del blev det ”Ossmolslag” 
(Orsamålslaget) som tog sin an den 
grannlaga uppgiften att tolka från älv
dalska till orsamål. Helt utan problem är 
det ju inte att översätta slikt, eftersom 
våra byar har varianter som avviker från 
varandra. Vad som sägs i en by kan på så

sätt anses som ”fel” i en annan by. Vilken 
variant skulle man välja? Ingemar Fyhr, 
ordförande i laget, och hans kamrater 
kom då på den goda idén att låta de olika 
kapitlen i Kattsagan få representera var 
sitt bymål. Så kom det sig att två kapitlet 
översattes till hansj ömål av Anny Nyberg 
och Karin Linnerborn och de övriga för
delade på ”Sjukallmol” (byarna vid 
sjön) av Brita Bjarling, åbergamål av 
Kerstin Masser, viborgsmål av Karin 
Jemtpers, oljonsbymål av Karin Laggar 
samt slättbergsmål av Anna Bengtar- 
Lindbeck. Kapitlen räckte inte till Skat- 
tungbymålet och övriga, men när fort
sättningen på sagan kommer blir det 
deras tur.

”Det är min förhoppning att den lilla 
boken ska få bli ett redskap i arbetet för 
orsamålets bevarande”, skriver Puck i 
företalet. Den förhoppningen instämmer 
vi gärna i. Boken är lättläst och rolig. 
Den bör finnas i många orsahem och 
naturligtvis i våra skolor.

Momos Måssä finns att köpa i Ohlséns 
bokhandel och på kulturkontoret.

Här följer ett avsnitt ur Kattsagans 
inledning:

— ”Men oj, oj, oj, ukun eländin stac
kar!” sad Momo föst göndjön o såg Mås
sä. E wa jen mörgon trast ettur jole.

E wa räskli köllt ö e add snitt um nolo. 
Momo wa o weg ajt ettur widn, ö e wa do 
o fick sjå jenå färskretseli mågra kattu, 
sö såt uppo ärbresbrun.

E wa onå o kölltä fär ”stackarn”. 
Katta såg o kelindje sö kåm ö djick evur 
gardn. Ån tenktä: Ir o fallin, tro? E nug 
best te pass si!”
Momo steld fro si widåkörjän ö bird o 
språka mi Måssä.

— Ska dun't kum jot sö i fo kläj di? 
Usch wa köllt e! Fros dun't? I du ungrun 
kånstji?

Momo flittöd si nämdur ärbär ö tenkt 
att o skuld fo tag i kattstackarn sö såg sö 
frusin ajt. Men katta for iweg sumå struk 
in undur ärbär ö Momo såg int assint el- 
lur åv onum eld twer grenur ögur sö lista 
undur ärbäsgove.

Momo add bott esumun ini stugun i 
micklo år nu. Krippär wa sturur. Gåmb- 
lust pöjtjön add feri börti Amerika, in- 
gstn wa jen slajk ”waturallur” sö for evur 
ela lånd ö biggd kraftwertje, ö kulla wa 
börti Ståckåla.

Nug war e löngsåmt millumå, ö int war o 
sö fotadn lengur sö o belt wa ajti fotje lä- 
sö fär.

— ”Kånstji e ädd we roli mi jenå kat
tu”, sad Momo fär si sjöv.

Men ur skuld o bjar si a fär te fo fråm 
dodå katto, sö bara såt då undur ärbärä ö 
frästä a nå?

— ”Ja, bara i a fendji in widn sö skari 
wärm mjötje a num. Um i stellur mjötje 
attum knåjt'n, sö bell i kuz ajt gåjnum 
fenstur inni kuvåm sö sjår i um å kum 
fråm ö jat”, tenkt Momo.

Nilsons Rör AB ■ Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35, 423 17

önskar alla sina kunder 
y i  GOD JUL OCh
V  GOTT NYTT ÅR

Jonsered
P R O  L I N E

Skogsutrusta hos

Blickusvägen 15 • ORSA 
Tel. 0250/406 78 

Säkrast kl 15.00—18.00
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Mäs o wärmd mjötje a kattun, sö kokud 
o jen kaffeskwett a si sjövån midesum- 
mu. Se djick o ajt mi kattskåle ö se sett o 
si innå kuväm ö kuxt ajt gåjnum fenstur. 
O add draj fär gardinor sö o belt gäm si 
dån attåne ajtafär att katta såg nå.

E twöld nästån jen alvtåjma innå katta 
twöst gö fråm men sä släkt o i si mjötje mi

jen wöndalösån fart ö kajt in undur ärbär 
jessn.

Nu bird e o ö bi kweldn ö sole djick nid 
attum bjar. E wa fur indjön idé te wenta 
o dodå katto lengur. Momo läst därär ö 
bird o djer si iordning fär note. Midesum- 
mu o kåm upp i sendje sö kend o åv sen 
såra rigg jessn. E djick skapli te wa uppä

gö, men o kund int sövå riktit jenå jenda 
not fär wärtjem.

— ”1 undrur um int kattstjinn ädd 
öpi? E djer fur assint um e je katta ini”; 
tenkt Momo.

Stackmyran
— Ny förskola och nytt fritidshem i Stackmora — av Lärarna pä Digerbergets skola

I mitten av september startades en ny för
skola i Stackmora.

Förskolan är inhyst i en vanlig villa 
som Orsa kommun köpte i våras. Föräld
rarna har länge velat ha en egen barn
stuga i området. Stackmora förskola 
startade tidigare än beräknat enligt barn- 
omsorgsplanen. Kommunen har inten
tioner om att förskolorna skall ligga i 
barnens närmiljö och att förskolan dess
utom ligger nära skolan så att insklonin- 
gen för 6-åringarna till skolan under
lättas.

Vi började med att ta in lekisbarnen 
eftersom kommunen är skyldig att er
bjuda alla 6-åringar plats på förskola. 
Det kändes enormt spännande att starta 
något nytt och också därför att föräldrar
na var så glada och positiva mot oss.

Efter lekisinskolningen började vi 
skola in dagis och fritidsbarn, vilket hit
tills gått mycket bra. Barn, föräldrar och 
personal trivs mycket bra med sin nya för
skola.

Det som är nytt i Orsa är att vi har tre 
verksamheter dvs. ”dagis”, ”lekis” och 
”frids”. Avlutningsvis vill vi tillfoga att vi 
med största tillförsikt ser fram emot vårt 
fortsatta arbete i vår nya förskola.

Personalen på Stackmyran 
g.m. Gertrud Fahlén

Digerbergselever lär sig om 
slipstenstillverkning
Kulturen i skolan är viktig. Det visar inte 
minst det faktum att Länsskolnämnden i 
Kopparbergs län innevarande läsår delat 
ut penningsummor till skolor som velat 
genomföra någon form av kulturprojekt 
med sina elever.

På Digerbergets skola diskuterades 
flera alternativ, men det vi fastnade för 
var att studera gamla, lokalt anknutna 
hantverk.

Med hjälp av en förälder på skolan, 
kultursekreterare Kerstin Clasén-Frans- 
son, inventerade vi hantverk i bygden 
samt iordningsställde en praktisk och 
mycket värdefull lista över kunniga hant
verkare som kan komma att tjäna som 
kontaktpersoner i framtiden.

Vi beslöt att som första ”kulturstu
dium” välja slipstenstillverkningen, 
vilket visade sig vara ett riktigt lyckokast.

En strålande höstdag for vi i buss med 
alla våra elever till Mässbacken. Eleverna 
är blandade i fyra grupper där elever från 
samtliga årskurser fanns med.

Efter att ha fått en inledande informa
tion av Martin Fallgren, och dessutom 
sett skickliga hantverkare klyva ett im
ponerande stort stenblock, delade vi upp 
oss på tre olika stationer.

Martin Fallgren tog två grupper med 
sig på en guidad tur runt gruvområdet, 
medan en grupp begav sig till Torsten 
Lenners modernare, maskinella tillverk
ning, och den fjärde och sista gruppen 
både fick titta på och själva prova på den 
äldre hanteringen under överinseende av 
Erik Björkkvist, Lars Masser och Erik 
Borg.

När dagen var slut hade alla elever 
varit på samtliga stationer.

Många elever konstaterade att de ald
rig tidigare sett denna attraktion. Så är 
det ju ofta med det man har på nära håll. 
I barnens tankeböcker har vi med till
fredsställelse kunnat läsa dels att de tyck
te att dagen var intressant och rolig, men 
även att många familjer har gjort slag i 
saken och verkligen åkt och tittat på 
detta unika minnesmärke över slipstens- 
hantverket i Orsa.

Någon liten slant har vi fortfarande 
kvar och till våren hoppas vi kunna 
studera linhanteringen.

Lärarna pä Digerbergets skola

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!
ORSA* Tel 0250-411 10

Ö P P E T  A L L A  D A G A R  T I L L  K L  2 4 .0 0
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Skolanläggning i Skattungbyn
I mitten på 1990-talet kan elevantalet i 
Skattungbyskolans elevområde beräknas 
till mellan 80 och 90 elever. Elevantalet 
utgör gränsen mellan en organisation av 
verksamheten i B-form med tre klasser 
1-2, 3-4 och 5-6 eller A-form, dvs. sex 
klasser med en årskurs i varje klass. Del- 
ningstalen ligger vid 25 elever på lågsta
diet och 30 elever på mellanstadiet. Det 
kan därför vara realistiskt att tänka sig A- 
form i årskurserna 1-2 och B-form i års
kurserna 3-6. Detta skulle då ge ett be
hov av fyra basutrymmen (klassrum).

Den nya lärarutbildningen och den 
kompletteringsutbildningen som pågår 
ger oss på sikt lärare som är behöriga för 
årskurserna 1-7 och 4-9. Det kommer 
sannolikt därför i framtiden bli vanligt

med skolor som innehåller årskurserna 
1 -7 eller 4-9.

Det måste därför bli ett skolpolitiskt 
ställningstagande till om skolan i Skat
tungbyn skall planeras för enbart års
kurserna 1-6 eller, som kommer att bli 
vanligare i framtiden, årskurserna 1 -7 .1 
det senare fallet torde ytterligare ett bas
utrymme erfordras.

Undervisningen kan pågå såväl i hel
klass, halvklass, mindre grupper, enskilt, 
som i större grupper än en klass- 
storgrupp. Verksamheten främjas av 
goda förbindelser mellan arbetsplatser 
och läromedel. Lokalerna måste därför 
planeras så, att man kan växla smidigt 
mellan olika verksamhetsformer och 
mellan olika läromedel.

Slöjdsalarnas utrustning och inred

ning skall vara till god hjälp inte bara för 
slöjdundervisningen utan även för verk
samheten i andra ämnen. Slöjdsalarna 
bör därför ha kontakt med bas- och 
komplementutrymmena.

Skolans lokaler kan indelas, med hän
syn till deras användning, i följande 
grupper:
1. Administrationslokaler: expeditions- 
avdelning, läraravdelning och elevkårs- 
avdelning.
Tillsynslärarexpedition, personalrum, 
skolsköterskemottagning, vilrum.
Yta ca 40 m2
2. Undervisningslokaler: basutrymmen, 
komplementutrymmen, utrymme för 
specialundervisning, utrymme för läro
medel, utrymme för läromedelsproduk
tion, slöjdlokaler och gymnastiklokaler.
4 alt. 5 basutrymmen med grupprum 
biblioteksutrymme
utrymme för läromedel
depårum
textilslöjdsal
trä- och metallslöjd med förråd
gymnastiksal
redskapsrum
uteredskap
rum för lärare
kapprum
omklädning
utrymme för elevskåp
tork-, dusch- och tvättrum
Yta 760 alt. 820 m2
3. Skolmåltidslokaler.
Elevmatsal 
Ekonomiutrymmen 
Yta 120 m2

Det sammanlagda lokalbehovet för 
grundskolan skulle därför röra sig om 
ca 920 alt. 980 m 2.

Till detta kommer: kommunikations- 
utrymmen, toaletter och förråd för städ
personal och vaktmästare.

Skolanläggningen i Skattungbyn kom
mer, förutom ovanstående lokaler för 
grundskolan, att inrymma lokaler för fri
tidshem och barnomsorg på vardera ca
i50 m2. ...

Olle Bjarkmar

En billig julklapp!
En prenumeration på OS kan väl vara en 
billig och bra julklapp till släkt och 
vänner, eller hur! Det är bara att sätta 
in 30 kr på vårt postgirokonto nr 
13 65 58-4 och på talongen ange namn 
och adress på mottagaren. Ett snyggt pre
sentkort kan du väl göra själv.

Det går naturligtvis bra att prenume
rera för egen del också. Just nu har vi 
drygt hundratalet prenumeranter, men 
fler kan det bli.

Red.

Välkomna Julklappar
Vad skall men ge en karl i Julklapp?
Ja, det är just frågan. Bekymra Er inte allt för mycket om den saken. Kom 
till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att både Ni och 
han blir nöjda.

SKJORTAN O. SLIPSEN är de stora julklapparna — ett påstående som 
knappast kräver några bevis. Vår verkligt förmånliga sortering gör, att Ni 
kan låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så 
vis dubbelt välkommen.
Sportskjorta 89:— Dresskjortor fr. 159:— Slipsar fr. 89:—

En härlig PYJAMAS blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från:
Flanell 159:— Trikå 149:—

Ett par varma trevliga HANDSKAR säger säkert inte en herre nej till. 
Flanell- o. yllefodrade fr. 105:— Sporthandskar fr. 105:—

TRÖJOR O. SLIPOVRAR är sköna värmande plagg som vi vet att HAN 
sätter stort värde på:
Rund-hals pullover fr. 298:—, Byxor fr. 325:—

Julklappar till Barnen
— löser Ni lika lätt — Barnkläder bör vara av högsta kval. Vi 
har en av Dalarnas största sorteringar av kvalitetskläder för 
barn, till de rätta julklappspriserna! Märken som Reima, Fix, 
m. fl., är fabrikat, som blir billigast i längden! Prova och 
Vi törs lova—Ni m ärker skillnaden!
Extra stor sortering av Overaller, Jackor och Dressar.
NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ 
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

n&uiUnxLs
BARN 402 19 S Davidsson  HERR 400 05

— VI HAR DET BÄSTA — AV DET MESTA—
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Kyrkbyn 6 A Främre raden: Anna Frost, Katrin Timander, Therese Persson, Kata
rina Rosén, Maria Lundell, Mikael Olsson, Tommy Jägas, Magnus Stigs.
Bakre raden: Therese Eliasson, Hans Gustavsson, Per Berg, Patrik Wernersson, 
Niklas Kvarnström, Olof Öjeskog, Kristina Difs, Jon Åström.
Frånvarande: Johan Moraeus. Lärare: Christina Bengtsson. Foto: Pelle Jakobsson

Kyrkbyn 6 B  Främre raden: Anders Rombo, Håkan Rosén, Tony Johansson-Örjas, 
Lena Hedström, Veronica Hansson, Maria Frisk, Cecilia Skoglund.
Bakre raden: Per Bäckman, Erik Lind, Anders Bäckman.
Lärare: Björn Börjesson. Foto: Pelle Jakobsson

Vackra julblommor
från egna odlingar.

Julblommografera i god tid!

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20

interflora

Känsla
förframtiden

VÄRDA DIN SYN
A L L T I D

V Ä L K O M M E N  T I L L

Kyrkogatan 10 • ORSA 
Tel 0250-400 90

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett 
Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250-136 62
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Lördagsmyren — en inmutning från nödtider av Hans Thora
Av orsabördige Hans Thora i Söderhamn 
har vi fått följande intressanta dokument 
med kommentarer. Akterna handlar om 
en inmutning på Orsa sockens gemen
samma skog år 1856, alltså före stor
skiftet.

Ordet inmutning vill vi väl gärna sätta 
i samband med brytning av guld, silver- 
eller järnmalm. Så icke i detta fall. Det 
rör sig om andra — betydligt blygsam
mare förekomster — en vanlig liten myr 
som genom ”drigt” arbete skulle kunna 
omvandlas till givande åkermark.

I det följande kan vi följa ärendets 
gång bland myndigheterna, från syne- 
bevis från platsen för inmutningen till 
landshövdingens nådiga beslut.

Inmutning på Orsa sockens 
skog enligt dokument nr 
121/1856 av den 25 juni 1856 
(alltså före storskiftet)

På begäran af Carl Johan Efling i 
Tandberg och Thora Hans Persson i Han
sjö hafva undertecknade å nedan skfrif- 
na dag infunnit här att syna och uppmäta 
en Myra belägen på Orsa sockens gemen
samma Utmark, 1/2 mil på östnorra 
Sidan om Tandbergs fäbodställe 189 fam
nar från Söder till norr och 71 famnar 
från öster till vester inberäknadt en stink
ås om 256 qvadrat famnar Äfvenså en 
trakt vestsödra ändan af nemnde myra 
till boningsplats och potatisland, 100 
famnar fråri söder till norr och 80 famnar 
från öster till wester hård mark, myrans 
norra Del befinns beväxt med något 
större och mindre Skog och Den södra 
alldeles slät, micket Sank och ganska 
ringa mulbete men kunde genom Drigt 
arbete Odlas till Åker och Slog. Sålunda 
Synadt och befunnit.

Orsa och förekommande ställe den 25 
Juni 1856

Görsa Hans Ersson 
Görsa Per Per Son

Uppläst i Orsa Kyrka den 21 Sept. 1856 
af H. Ersson.

□ □ □
Till Konungens Befallningshafvande i 
Stora Kopparbergs län.

Communciras Orsa socknemän ge
nom uppläsande från Orsa Kyrkas pre
dikstol med föreläggande att, såvida de 
vid sökta odlingen hafva något att erinra, 
sådant härstädes inom Trenne veckor 
efter delfåendet anmäla vid förlust af all 
vidare talan i målet, och ega Sökanderne 
att efter nämnde tids förlopp denna an
sökning med åtecknat bevis att commun- 
cirastionen, på sätt ofvanberördt är,

blifvit verkställd hit återlemna, för att 
Konungens Befallningshafvande vidare 
beslut erhålla.

Fahlun å Lands Contoret som Ofvan 
På Landshöfdinge Embetets wägnar 

B.R. Holmberg Oläsligt namn

□ □ □
För att vinna tillåtelse till Den odling 
Undertecknade tänker företaga och verk
ställa, varom Synebeviset omförmäler, 
vågar jag hos Eder Anhåla i Djupaste 
ödmjukhet.

Orsa och Tandberg den 25 Juni 1856 
f.d. Soldaten Carl Johan Efling 

i Tannberg 
Thora Hans Persson 

i Hansjö

□ □ □
Som de af sökanden till uppodling begär
de trakta af öfrige jordägare ehuru från 
Orsa kyrkas predikstol kungörelse derom 
utgått, blifvit bestridde att så finna 
Landshöfdinge Embetet skäligt att till 
denna ansökning dess bifall lemna, dock 
skall det åligga sökanden att efter upp
odlingens fullfordande som sist inom Tio 
år bör verkställas. Sådant härstädes 
skriftligen anmäla. Fahlun å Lands Con
toret den 15 December 1856.

På Landshöfdinge Embetets vägnar 
P. de Laval B. J. Horlberg

Personuppgifter på de sökande 
för inmutning av Lördags
myren

Bonden Thora Hans Persson, född 
den 6 juli 1822. Död år 1861, 39 år gam
mal. Gift år 1844 med Hol Anna Ols- 
dotter från Hansjö. Efter makens döds
fall reste makan med sina 5 barn till 
Nordamerika den 15 maj 1871.

Välkommen in  
t i l l  oss.

Det finns säkert något 
som passar jus t Dig!

Frelins Gränd

5CÄRPC
^ S K O R 1

och

B A B Y  S H O P E N
— A llt för baby —

• Barnkläder
• Barnartiklar
• Vagnar

Tel. 0250-402 32
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Soldaten Carl Johan Efling, född den 
13 februari 1824 i Kvarnberg. Död år ? 
Gift år 1848 med Cath. Maria Eliasdotter 
från Borgsjö. Hela familjen reste den 8 
juli 1864 till Nordamerika.

Båda familjerna var anslutna till Bap
tiströrelsen i Hansjö.

Jag har frågat mig: —Vad var 
det som drev dem till denna 
inmutning?
Jag har tittat i Orsaboken och finner där:

Ar 1847 var det svår missväxt.
Ar 1850 var det mycket svår nöd, cirka 

1 000 personer i socknen behövde hjälp.
Nödåren var flera på 1850-talet — 

barkbröd åts i varje gård. Men alla åt 
”agnbre”, dvs. bröd bakat av över hälften 
axändar, av kornstråna som växte. ”Mala 
på halva strå” var självklart att man 
skulle göra.
År 1853 var åter nödår.
År 1854 var åter missväxt.
Troligtvis var det alla dessa nödår som 
drev dem till att utöka sin foderskörd 
under sommaren. Som regel hade de fler 
kor än vad skörden tålde, vilket var regel 
på den tiden. Kreaturen var mycket, myc
ket magra när våren kom. De orkade 
knappt stå på benen.

När jag hade läst om allt som jag skri
vit här ovan kom ju tanken att få göra ett 
besök på Lördagsmyren. Det blev kart- 
läsning och planering och jag vidtalade 
min kusin Sven Skoglund att bli med på 
en upptäcktsfärd.

Torsdagen den 19 juli 1984 besökte jag 
och Sven Lördagsmyren, som ligger ca 
200 m in i skogen på vänster sida av vägen 
till Prästskogen.

Besöket på Lördagsmyren blev mycket 
givande. Troligtvis hade inte någon be
sökt denna plats på över 100 år. Det var 
spännande. Vi blev först besvikna, det 
var svårt att finna platsen. Men desto 
större blev glädjen när det lyckades. Vi 
finkammade området och fann att bot
tenvarven var lagda för byggande av ett 
bostadshus och en ekonomibyggnad. 
Dessutom hade de kört fram rätt mycket 
timmer för att timra upp husen. Allt låg 
orört. På myren nedanför fångdiket hade 
det dikats och lagts upp minst 5 åker
stycken om ca 40 m längd och 8 m bredd.

Trots ovanstående angivna skäl frågar 
jag mig: —Hur kunde de bli så fångade 
av sin idé att börja odla och bygga så 
långt från Tandberg och gå på obanade 
stigar?

Hans Thora

MDF
Från Europas modernaste fabrik!

E1 - kvalitet utan ammoniakbehandling

Marknadsförs I Sverige och Norge av;

plattan

NÄS
CåASM ÅSTm

Eftr.
— N y m a n  &  J o h a n s s o n  — 

ORSA

Vid södra järnvägsövergången 
Moravägen 2

Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas 
Inramningar

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

R Ä T T V I K S  A N T I K
Hans Rabenius 

Storgatan 5 • RÄTTVIK 
Tel 0248-133 10 

Öppet vard. 13.00— 17.30 
Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag em ottages

Orsa Trafikskola
—  In ge Nym an  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

s in iÅ i\«S FÄ iu ;% i| L _

Orsa, tel. 403 40
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EN JULSAGA av Sara Jordeskog, åk 5
Det var en gång en lite hare som hette 
Julia. En dag före jul var hon ute och 
gick. Det var fint väder och det snöade 
lite. Men Julia var inte glad ändå. Då 
kom en tomte fram.

— Varför är du så ledsen? sa tomten.
— Därför att jag är så ensam, sa Julia.
— Men varför är du så ensam då? sa 

tomten.
— För att jag har ingen att fira jul 

med.
— Ojdå, vad tråkigt, sa tomten. Men 

du kan kanske fira jul med mig om du 
vill.

— Ja, gärna! sa Julia.
På julaftonen var Julia hos tomten i 

hans snögrotta och firade jul. Tomten 
hade en liten julgran och en massa mat. 
Julia och tomten åt mycket mat. Sen sov 
Julia kvar i tomtens grotta. Hon var 
aldrig ensam sen, för hon lekte alltid med 
tomten.

Sara Jordeskog, 
åk 5

JULSAGA av Ann Signahl, åk 3
Det var en tomte som skulle dela ut jul
klappar den 24 december, men han blev 
sjuk. Då kom en gris till tomten. Grisen 
såg tomten och sa: Är du sjuk? Ja, sa 
tomten. Jag kan vara jultomte i år. De blir 
nog inte besvikna för de får ju se en jul
gristomte istället. De blir nog j ätteglada. 

Ann Signahl, 
åk 3

JULEN! av Michaela Olsson, åk 2
Snön faller mjukt och lätt, 
inne i huset gräddar vi plätt.
Det är frost på rutan, 
ingen kan åka med skutan.
Snart kommer tomten med julklapp, 
(jag sitter i vår trapp och kikar i ett 
glapp).
Jag får en fågel i en bur, 
han sjunger i dur.
Alla får ett djur, utom pappa, 
som får en kappa.
Och snart är julen slut, 
klipp, klapp, klut!

Michaela Olsson, 
åk 2

JULBOCKEN SOM FÖRSVANN av Veronica Eriksson, åk 3 
Det var en gång en tomte som hade en jul
bock, som hette Oskar. Han var 5 år. Han 
hade små horn som han stångades med. 
Han bodde i en ladugård där tomten 
bodde. Oskar hade ett rött band om hal
sen. Det glänste om Oskar. Oskar var 
stolt över sitt röda band men en dag när 
tomten skulle ut och ge Oskar mat var 
Oskar borta. Tomten gick och frågade 
om dom hade sett Oskar. Sen på kvällen 
kom Oskar hem.

Veronica Eriksson, 
åk 3

Specialbutiken för HENNE
önskar sina kunder GOD JUL!

Många fina julklappstips!
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR 

JEANS • MYSPLAGG • UNDERKLÄDER M M
— Aktuella —

TYGER

SYBEHÖR

Kvalité 
vår specialité

ALLT I KLÄDER FOR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

/luq JLarssons
Järnvägsgatan W  • 794 00 ORSA • 0250/400 21
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Teckning: Daniel Karlsson, åk 4
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JULAFTON av Maria Gropman, åk 2
Idag är det julafton. Det snöar ute. 
Familjen Larsson sitter och äter i mat
salen. Då knackar det på dörren. Mamma 
går och öppnar.

— Finns det några snälla barn här? 
hörs en grov röst från hallen. Då visste 
barnen att det var tomten. Så fick dom 
julklappar. Lilla Karin får ett ritblock 
och pennor, Peter ett par skidor och 
Anna får ett syskrin. Mamma får en 
klänning och pappa får en frack.

— Tack så hemskt mycket! säger de 
när de öppnat alla julklappar. Och så går 
tomten. Han ska gå till de andra gårdar
na.

Maria Gropman, 
åk 2

NISSE OCH TROLLET av Malin Engström, åk 3 
En gång var Nisse ute i skogen. Där hitta
de han ett litet troll. Trollet satt på en 
stubbe och var ledsen. Nisse frågade:

— Varför är du ledsen? Då sa trollet:
— Jag har inte fått några julklappar 

sen jag var liten och nu vill jag ha jul
klappar.

Nisse sa till trollet, att han skulle få 
julklappar den här julen, det lovar jag.

När julafton kom, kom också Nisse 
med julklappar till trollet. Trollet fick en 
boll och en nalle.

Malin Engström, 
åk 3

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

Begravningsbyrån 
i Orsa 
L E V E N I U S  
B L O M M O R
ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

ORSA RAM och 
GLASMÄSTERI
Älvgatan 4, ORSA • Tel 0250-425 74

• Allt inom Glas och Ram
• Persienner och markiser
• Reservdelar

Välkommen till ETHELS FOTVÅRD
Nu även avslappnande kroppsmassage

med aromatiska oljor.
Presentkort

Pensionärsrabatt vid fotvård  
Tidsbest. 435 88, bost. 408 78

• • • • aru
Medl. av Sv. Fotvårdsförb. Hem besök Kaplansg. 14 • Orsa

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

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

Jour dygnet runt!
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Teckning: Linnéa Hassis, 
åk 2b
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S läng  - 
Snäbben

Aukt. HYCOP-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65

BMW  följer in te  utvecklingen  
BMW  led er den

BERGLÖFS BIL AB
Berget, ORSA Tel. 0250-42015, 010-52 02 70

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06

ORSA SKOLTIDNING
N r 241 • 4 dec. 1989

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

Postgirokonto 13 65 58-4 
Bankgiro 438-9979

Prenumeration sker genom insättning 
å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv 
tydligt namn och adress å girokortets 
kupong.

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

KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB GRÄV KÅHLÉN AB
Moravägen 4 • ORSA Moravägen 4 • ORSA

Tel 0250-436 60 Tel 0250-410 37

Utför alla slags Utför alla slags

I N S T A L L A T I O N S A R B E T E N  o c h G R Ä V N I N G S A R B E T E N
E L V Ä R M E (Trakforgrävare)

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


