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ORSA SKOLTIDNING

JUL I BOTSWANA
Glimtar från ett flyktingläger av Erik Zachrisson
Det har nu gått mer än två år sedan den 
dag jag fick det telefonsamtal, som för 
ett par år förändrade tillvaron för mig 
och min familj. Det kom en gråmulen 
oktoberförmiddag, då jag satt i min 
kökssoffa och slentrianmässigt avnjöt 
en kopp kaffe och en kanelbulle. Det 
skrällde till högt och irriterande från 
det hörn, där telefonen stod. Jag hade 
inte mer än nätt och jämt lyft luren till 
örat då jag hörde en hurtfrisk röst ropa 
i andra ändan: ” Hello, this is Ish- 
mael!” Jag fattade först ingenting, och 
stammade något obegripligt medan jag 
snabbt försökte ställa om hjärnan till 
engelska. Vem var Ishmael? Jag kunde 
inte påminna mig om, att jag kände nå
gon med det namnet. ” 1 am calling 
from Geneva! Don’t you remember 
me? Ishmael Noko from Manarna!” 
Då gick det upp ett ljus för mig. Gamle 
prosten Noko’s son från Manarna Mis- 
sionsstation. Och plötsligt strålade so
len in genom fönsterrutorna i vårt kök, 
och tankarna svävade bort på lätta 
vingar till tiden i Rhodesia och till mina 
afrikanska kolleger och vänner där nere 
i bushen.

Samtalet fortsatte ungefär så här: 
” Vill du inte komma ner till Botswana 
och ta hand om ett flyktingläger ett par 
år? Vi behöver en co-ordinator i Duk- 
we.”

” Nej, det tror jag inte.”
” Längtar du inte tillbaka till Afrika 

då?”
” Nja, ibland kanske. Men det är så 

länge sedan jag var i Afrika, så det 
värsta har gått över, tror jag.”

” Men du kan väl ialla fall tänka på 
saken ett par dagar?”

” All right, visst kan jag tänka på sa
ken.”

Så var samtalet slut, och visst tänkte 
jag på saken. En hel vecka tänkte jag på 
saken. Jag hade nästan börjat tro, att 
Ishmael hade vänt sig till någon annan, 
och kanske var det lika bra. Men så en 
vecka senare skrällde det till i telefonen 
igen. Jag hade knappt lyft på luren och 
sagt mitt namn förrän Ishmael frågade: 
” Har du tänkt färdigt?”

” Ja . . . men jag tror inte . . . ”
” Kan inte Gudrun och du komma hit 

ner till Geneve till Lutherska Världsför
bundets huvudkontor och prata om sa
ken i alla fall?” avbröt mig min gode 
vän. ”Kan ni komma på måndag?”

” Geneve” , tänkte jag. ” Det kan ju va
ra kul att se Geneve, för där har jag då 
aldrig varit.” ” Kör till” , sa jag. Och i 
samma ögonblick visste jag att jag hade 
kapitulerat.

Ett par månader senare, på tretton- 
dagens kväll, var vi i Gamla Uppsala 
kyrka på kvällsgudstjänst. Det var 
gnistrande kallt och lagom mycket snö. 
Marshallerna lyste upp den uppskotta
de vägen fram till kyrkporten. Kyrkan 
var upplyst av hundratals ljus, kyrko
kören sjöng, och vi hörde den gamla, 
fantasieggande berättelsen om de vise 
männen, som färdades dagar och nätter 
genom öknen för att hälsa den nyfödde 
kungasonen välkommen till världen.
Det var ett underbart avsked från Sveri
ge. Nästa dag lyfte Gudrun, Synnöve 
och jag från Arlanda. Kristofer vinkade 
av oss. Rebecka befann sig redan sedan 
ett par månader i Afrika. Hon arbetade 
i Dar es Salaam i Tanzania.

Det går fort att färdas från snö och 
kyla till 45 graders värme. Ett dygn se
nare svalkade vi av oss i en simbassäng 
nere i Gaborone i södra Botswana. So
len gassade, och vi njöt av att vara till
baka i Afrika. En halv dag hade vi på 
oss att njuta av bad och vila. Redan på 
kvällen skramlade vi iväg på ett tåg 
norrut. Hett, rökigt, smutsigt. De 40 
milen norrut tog 12 timmar. Därefter 
13 mil med bil, varefter vi totalt utmat
tade såg Dukwe för första gången. 
Flyktingbaracker, hyddor, tält, admi- 
nistrationsbyggnader, lagerlokaler och 
FNs vita bilar. Allt tycktes mig en enda 
röra. Människorna gick sysslolösa 
omkring, och jag tyckte det vilade nå
got av desperat uppgivenhet över hela 
platsen. Marken låg kal och förbränd 
efter fyra års torka, Åsnor och getter åt 
löv och bark från slokande träd och 
buskar. Det var ett myller av djur och 
människor överallt.

God Jul och
o

Gott N ytt Ar
tillönskas alla våra kunder!

Stackmora Handel
Tel. 403 22

Bagarmästaren Antony — en flykting 
från Angola.

Efter ett par dagar började emellertid 
linjerna att klarna. Det som först bara 
var ett myller av människor blev till 
livsöden. Den ena efter den andra kom 
till mitt kontor för att söka arbete, få 
börja skola, tala om möjlighet att få 
något stipendium och kanske komma 
ut någonstans i världen, få en ny möj
lighet till existens i en hägrande fri 
värld. Eller också kom de bara för att
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Barn i Dukwe barndaghem.

få prata, berätta sina livsöden. På så vis 
kom jag bit för bit in i lägrets proble
matik. Ca 3 600 av lägrets drygt 4 000 
flyktingar kom från Zimbabwe där po
lis och regeringssoldater utsatte ndebe- 
lefolket för regelrätt förföljelse. Där 
satt Andrew Moyo, som ännu efter ett 
halvår i lägret hade svårt att röra sig ef
ter den misshandel han var utsatt för i 
fängelset i Bulawayo innan han lycka
des rymma därifrån. Nicolas Ndlovu 
med ryggen sönderpiskad. En blodig 
massa den dag han kom för ett par må
nader sedan, nu full av ärr. Rufus Ma
seko, den enda överlevande i sin by. 
Han hade funnit hela sin familj mördad 
i sin hydda en dag när han kom hem 
från sitt arbete. Själv lyckades han fly 
sekunden innan ett skott mot tinningen 
skulle ha ändat också hans liv. Han ha
de gått genom bushen i sydvästra Zim
babwe i dagar och nätter, innan han 
äntligen en natt sprang över gränsflo
den till Botswana, där han nu hade en 
fristad. Han är en gåta. Han ler när han 
berättar sin historia, men hans ögon är 
sorgsna. Gud allena vet vad han har 
gått igenom. En dag långt senare berät
tade han hela sin fasansfulla historia

för mig. Phinias Dube, som tillsam
mans med flera partibröder hade häm
tats mitt i natten av Mugabes fruktade 
polis. Vad det betydde visste han med 
säkerhet. Innan solen färgat himlen i 
öster röd skulle han vara försvunnen. 
Lika säkert skulle hans kropp aldrig 
återfinnas. Han skulle bara bli en i den 
långa raden som bara försvann. Men 
natten, som skulle se allt detta hända, 
blev i stället hans räddning. I skydd av 
Afrikas svarta natt lyckades han fly. 
Vad det blev av hans kamrater kan han 
bara gissa sig till, men han vet att hans 
gissning är riktig. Fast det nu är mer än 
två år sedan detta hände vågar han inte 
ge sig till känna för sin familj av rädsla 
för repressalier mot den.

Ja flyktingarna börjar bli individer, 
människoöden. Med tiden börjar lägret 
också fungera på ett bättre sätt. Nya 
project eller utveckling av redan befint
liga ger nya arbeten till några flykting
ar. Snart är Dukwe-kycklingarna från 
vårt kycklingprojekt välkända. De bäs
ta i landet, har jag hört mer än en gång. 
Ca 3 000 i månaden föder vi upp. Det 
ger arbete och lite kontanter åt 36 ung
domar. Ett litet konsthantverkscentrum 
växer upp, en syateljé byggs, tegelslag
ning, skomakeri, bageri, restaurant, 
bilverkstad, mejeri o s v .  Jordbruk, 
som skulle kunna ge arbete åt många, 
blir inte mycket av, då torkan sätter 
hinder i vägen.

Under hela min tid arbetade vi inten
sivt för att lösa våra vattenproblem. 
Men Dukwe börjar, åtminstone till det 
yttre, att fungera som ett normalt sam
hälle. I lägrets skolor går ca 1 500 ele
ver alltifrån grundskolans första klass 
till gymnasiets sista. En gammal maga
sinsbyggnad omvandlas till dagbarn
hem från 140 småbarn i åldern tre til 
sex år. För detta kan vi i stort sett tacka 
Orsa Lions Club, som bidragit med an
senliga summor för detta ändamål. 
Idén med barndaghemmet slog så väl 
ut, så framtida drift säkrades genom att 
den kom med i nästa års budget. 
UNHCR sköt till pengar, och det känns 
skönt att veta att arbetet där kommer 
att fort sätta också i framtiden.

Kåhléns Elektriska AB
Trunnavägen 4 • Tel 410 37, 401 92

► Utför alla slags

Installationsarbeten, Elvärme 
Grävningsarbeten (Traktorgrävare)

Men fortfarande är nästan alla flyk
tingarna helt beroende av de förnöden
heter som delas ut. Varje dag är köerna 
långa framför lagerlokalerna, där 
majs, bönor, konserver, salt, kastrul
ler, redskap, kläder och mycket annat 
delas ut.

Så går dagarna och blir till veckor, 
månader och år. Vattenbristen är under 
hela vår tid i Dukwe de värsta proble
met. Vi arbetar dagligen på att lösa det
ta problem. Vi gör undersökningar i 
bushen runt om och börjar så småning
om borra efter vatten. Så småningom 
får vi också lön för mödan i två fantas
tiska borrhål. Senare visade det sig att 
de är bland de bästa i detta vattenfatti
ga land. Nya vattenledningar dras tio 
kilometer genom bushen, och samma 
dag som jag lämnar Dukwe för gott får 
jag glädas över att se hur friskt, klart 
vatten rinner ur lägrets cirka trettio vat
tenposter.

En jul firar vi i Dukwe. Det blir på 
sitt vis en fantastisk jul. Först och 
främst har vår son Kristofer kommit 
ner för att fira jul med oss. Sen regnar 
det, vilket gör sitt till för att höja stäm
ningen. Den absolut bästa julklapp vi 
kan få i Dukwe. Efter fyra års torka har 
bushen äntligen börjat grönska.

Vi sitter på vår veranda och njuter av 
att höra regnet smattra på plåttaket, 
höra åskans mullrande och se hur blix
tarna korsar varandra över himmelen. 
Det ångar från marken, och i blixtarnas 
sken ser vi hur fikonträdet äntligen 
grönskar och hur bougainvillean prun
kar i röda och vita blommor.

Ännu en gäst har vi med oss vid vårt 
enkla julbord, Stanley Mboyi. Han är 
nu 21 år, och vi har känt honom sen 
han var tre. Kristofer och Stanley har 
vuxit upp och lekt tillsammans på Ma
narna Missionsstation under våra sex år 
där. Nu återses de alltså — efter 13 år. 
När det var åtta år skildes deras vägar. 
Stanley hade redan under inbördeskri
get i Zimbabwe, som 14-åring, till
fångatagits av en gerillarörelse och 
förts bort för att tränas som gerillasol
dat, för i Botswana, därefter i Zambia 
och slutligen ett halvår i Moskwa. När 
han återvände till Zimbabwe var inbör
deskriget nästan över, men ett kort tag 
fick han praktisera sina lärdomar som

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31
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gerillasoldat. Han är mycket förtegen 
om denna period i sitt liv. Under denna 
tid, som varade i sex år, hade han ingen 
möjlighet att meddela sig med sina för
äldrar eller syskon. Ingen i familjen 
visste om han var död eller levande.

Så en dag, då det äntligen var fred i 
landet, stod han där i dörröppningen 
till föräldrarnas hem. Familjen var 
återförenad — för ett kort tag. Åter
uppbyggnaden av landet kunde börja. 
Det såg ut att gå bra till att börja med. 
Men snart hände det som alla hade 
fruktat, men i det längsta hoppats att 
Zimbabwe skulle slippa — stammot
sättningar.

Under tiden hade Stanley börjat på 
gymnasiet i Bulawayo, och gladdes över 
att hans avbrutna studier kunde påbör
jas igen. Men stammotsättningarna 
smög sig in i skolans korridorer också. 
Stanley var anhängare till Nkomos par
ti ZAPU. Han tillhörde så att säga fel 
politiska grupp. Han utsattes för tra
kasserier, som slutade med att han ut
sattes för ett lönnmordsförsök. Så blev

Stanley flykting, och hamnade i Duk- 
we. Och nu sitter han här på vår veran
da denna julaftonskväll och spelar 
schack med Kristofer. Två goda vän
ner, som mötts efter många år — den 
ene utan hemland och med en oviss 
framtid.

Men Stanley är optimist. Han tror på 
en framtid, en uppgift någonstans i 
världen. Han har just tagit studentexa
men på vårt gymnasium i Dukwe. Han 
har toppbetyg och har just sökt ett sti
pendium för studier i Västtyskland. Jag 
tror han får det. Denna julkväll ser det 
ut som han glömt sina bekymmer. Men 
vad vet man vad som egentligen döljer 
sig bakom den lugna ytan?

Nu i julkvällen känner man kanske 
mer än annars, hur hela världen har 
kommit i olag. Hur fel det är att platser 
som Dukwe skall behöva finnas. Varför 
skall miljoner människor av tvång be
höva leva långt borta från sitt hemland 
och sin familj? Det är en sällsam natt. 
Den är varm och fuktig, och det doftar 
av våra blommande bougainvilleor och

av våt jord. Grodor kväker och cikador 
spelar sina melodier i julnatten. Nå
gonstans från lägret hörs trummors en
toniga dunkande. Och för den som för
mår uppfatta det sjunger änglarna sin 
sång också denna julnatt. Sången om 
FRIDEN PÅ JORDEN. För visst finns 
det frid på jorden också i Dukwe om än 
inte fred. För den människa som vill 
och kan ta emot barnet i stallet, barnet 
som också fick känna på flyktingens 
villkor i främmande land, för henne 
finns frid mitt i en ofri värld och en osä
ker framtid.

Och nattens frid sänker sig över Duk
we. Vi läser evangeliet om barnet som 
föddes i Betlehems stall, och vi gläds 
över budskapet om Frid på jorden, ”Ty 
i dag har en Frälsare blivit född åt eder 
i Davids stad, och han är Messias, Her
ren” . De två julljusen i vår lilla julcyp
ress fladdrar till och slocknar, och jul
friden sänker sig över en liten män- 
niskospillra på flykt.

Erik Zachrisson

Ritmo 70 CL. Uno 605.
Ta en provtur i nya Ritmo 70 CL. De nya sätena med 
fastare stoppning, komforten, rym ligheten och den 
behag liga  ljudn ivån i kupén gö r det till en positiv  över
raskning. Den sportiga karossen m ed ny front och breda 
lister runt om  som  skyddar m ot onöd iga  sm åskador är 
and ra  trevliga nyheter. Sku lle inte det räcka har v i spa
rat det bästa till sist. Priset.

5 3 . 9 0 0 : -
Bränsledeklaration: 0 ,74  l/m il v id  b landad  körning.

■ 1500  mil kostar 5 .3 8 4 :-  (1/7-85).

Å rets nyhet -  F iat Uno m ed 3 dörrar. S tarkare motor, 
servobrom sar med brom strycksregulator bak, en kaross 
m ed aerodynam iska  värden i särklass. Komforten och 
de yppe rliga  vägegenskaperna. A llt  goda  skäl för en 
provtur. Precis som det låga  priset.

4 6 . 9 0 0 : -
B ränsledeklaration: 0 ,70 l/m il v id  b landad  körning. 
1.500 m il kostar 5 .0 9 2 :-  (1/7 -85).

1 års fabriksgaranti. 3 års vagnskadegaran ti och 6 års rostskyddsgaranti utan krav på  efterbehandling.

KOPER - BYTER - SÄLJER
Även FIAT lätta transportprogram

Trunnav. 9, 794 00 ORSA 
Tel Försäljning 427 09 

Verkstad 434 25

anan
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En lärares dagbok V III av Anders Andersson
NOVEMBER 1890

1. Ganska kallt. Gick till pastorn dels 
för att försöka få räkneböcker, dels 
därför att det var skurdag. Jag kom in. 
Pastorn gick av och an på golvet och 
gossen satt vid bordet. ” Sitt ner” .

— ” Jag skulle bara titta in och höra 
efter om det har kommit några böc
ker” .

— ”Vadå böcker?” sporde pastorn, 
som det tycktes obehagligt berörd.

” Några räkneböcker eller några an
dra av de som skulle komma” , svarade 
jag. Nej det har icke kommit några. 
Skulle komma med båten ikväll, 100 st 
Johannsons räkneläror. Men det var 
bråk. Kommit 100 förut men de hade 
gått åt. ” Då skulle väl de samma ha 
bråkdelen med” , yttrade jag. — ” Ja, 
de fingo väl taga det som de kunde få 
med det” .

— ” Det var icke mäst av nöden för 
oss att få en bok i bråk’ ’.

— ” Men högsta klassen kan väl räk
na i dem” .

— ” Vi har icke mer än två klasser. 
Högsta klassen drog sin kos i våras” .

— ” Jaså” .
— ” Skulle det inte gå an att skicka 

efter några räkneböcker för Åberga 
skola, t ex av Lindbloms?”

— ”Kan ej gärna skicka efter några 
förrän jag har fått de andra” o s v .

Jag höll dock i mig så att jag fick ho
nom att skriva upp Lindbloms D- 
räknebok. Lovade emllertid ingenting 
Ut. Jag fick dock en meterkäpp.

2. Grådaskigt. Bryr mig ej om höra 
provpredikan.

9. Varit till kyrkan. Kommit hem efter 
mörkrets inbrott. Karlsson från Tyng- 
sjö provpredikant. Han var en ung 
långlagd karl med stora välvda ögon
bryn. Stämman något ansträngd, men 
ganska tilltalande. Personens uppträ
dande annars rörligt, men värdigt. Åt

börderna icke omotiverade. Predikan 
ganska god. Ämnet: Ett åt Gud hängi
vet hjärta. Täxten: Änkans skärv. 
Framställningen redig.

Var på kyrkostämma. Det var fråga 
huruvida medel för skolor skulle tagas 
ur fonden, som förut. Johansson före
slog att man skulle godkänna detta 
skolrådets förslag med det förbehåll att 
de andra medlen till kommunen först 
skulle komma ifråga. Olsson trodde att 
ett sådant förbehåll endast skulle leda 
till att krångla bort saken. Johansson 
höll fast vid sitt förslag erinrade om att 
det stod i reglementet att skolhusmedel 
skulle tagas i andra rummet. Det anför
des däremot att K.B. väl följde regle
mentet. Johansson försvarade sig där
med, att man genom hans förslags an
tagande, endast visat att man kände 
vad som stod i reglementet. Ordföran
den förklarade Mattssons yrkande an
taget. Johansson begärde då votering. 
Det förefaller mig att Johansson är en 
krångelmakare som icke vet vad han 
vill, annat än att han vill lägga sig i all
ting. Efter votering som avlopp så att 
Mattssons yrkande segrade med stor 
majoritet avgav Johansson reservation 
på den grund att ordföranden låtit be
villning rösta, så att jordägarne gett sig 
av, icke anseende det lönt stanna kvar. 
Bland andra frågor som avgjordes må 
nämnas: Nytt skolhus i Bjus. Man an
slog 50 kronor åt skolträdgårdarnas i 
Kyrkbyn sättande i bättre skick, lika 
mycket att utdelas som premier bland 
barn som intresserade sig för trädgårds
skötseln. Det bestämdes även enhälligt 
att barnen i folkskolan skulle erhålla de 
böcker såsom sina egna, vilka komunen 
består.

Jag följde Bågg Jon under hemvä
gen. Fick ut kvartalet åt B.K.
11. Slaskigt. Och jag måste till bagaren 
för att få mitt dagliga bröd, som var 
knappt ren i middags. Sköna vägar för 
folkskollärare, som ej kan skaffa sig

Anders Andersson, 
Abergas förste folk
skollärare. Verksam 
1889 — 1891.

nya skor var månad. Mina galoscher se 
dåliga ut, bara några veckor sen jag 
köpte dem, och trasiga runt omkring. 
Jag kom emellertid hem och lassade ur. 
Knappt var det gjort förrän Diffner 
kom hit. Han talade om att låta sin dot
ter Hanna söka in på landstingssemina- 
riet i Falun, om predikan i Skattungbyn 
m m. Han sitter här nu också halv nio 
och han har begynt läsa Stockholms- 
Tidningen och jag är hungrig som en 
varg, som min värda fader brukar säga.

16. Hört den 3:e provpredikanten i 
Kyrkbyn. Det var en välfödd man med 
väldig svada, ungefär lik Pettersson i 
Boda. Jag stenograferade hans predi
kan. Det är just inga originella tankar 
eller någon egentlig kraft i densamma. 
Jag tyckte betydligt mer om den före
gående prästen som talare. Han mässa
de dock ganska bra. Jag hörde på Orsa- 
karlarna utanför kyrkan, där de talade 
om prästerna. Sympatierna tycktes vara 
för den mellersta. Den här hade nyss 
blivit godtemplare. Någon trodde att 
han blivit fet av att dricka, men det var 
en som ville försvara vår tredje präst 
och påstod att de var av maten man blir 
fet och ej av rusdrycker. Det var just 
icke något bevänt med en som måste bli 
godtemplare för att låta bli supa, mena
de de andra. Man sporde försvararen 
med spelad viktighet; Vilken skall då 
väljas, en som är måttlighetssupare el
ler en som bestämt avhåller sig från rus
drycker. ” Säg det” , svarade han. Det 
var till Rut Jon orden riktades. Det blev 
en dispyt om Guds ord och rusdrycker.

Pastorn kom och som jag ville tala 
med honom lämnade jag församlingen. 
Jag frågade om jag kunde få taga några 
sångböcker. Jo, jag skulle väl få några.

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och 

presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

Ombodeti
Frelins gränd 23 (gågatan) • ORSA • Tel 401 12

LEKSAKER -  KONFEKTYR

5



ORSA SKOLTIDNING

Jag begärde 20 stycken. Jo, det gick då 
an. Det blev stämma med skolrådet 
man han lovade mig gå och få dem av 
hans gosse. Hörde i kyrkan att stäm
man tillerkänt mig hyresbelopp av 75 
kronor.
Jag hade sällskap med Malins far hem. 
Det är en förståndig och språksam gub
be. Han tyckte att den här Mora- 
prästen såg ut alltför skarp. Var därför 
rädd att taga honom. Den mellersta såg 
ut betydligt bättre. Jag undrade hur va
let månde gå. Han trodde då att Olsson 
icke skulle få någon röst här ovanför. 
Jag följde i morse två gubbar som 
också talade om prästerna. Den ene frå
gade mig hur jag tyckte om provpredi
kan i söndags. Jag tyckte han var rätt 
bra. ”Åh, åh” sade den andra. Så frå
gade han om Olsson. Jag tyckte att den 
andra var bättre än han. ” Ja, för all 
del” inföll då den undrande. Den andra 
trodde då ej att det vore möjligt att han 
skulle bli vald. Han hade en gång i Mo
ra blivit tillfrågad av morakarl vad de 
tyckte om Olsson i Orsa. ” Ja” , hade 
han svarat. ” Han vore passande att ha i 
ett bodställe” . Sen fick han höra att det 
var Olssons bror han gett detta svar. 
Man talade också om Johansson. Det 
vore skada att icke funnes bättre karak
tär hos honom. I somt tyckte de han var 
bra, men så va det tvärtom snart nog.

22. Det var åtskilligt som gjorde att jag 
fann mig föranlåten gå till Kyrkbyn. 
Dels ville jag ha pangar, dels ville jag 
ha pastorns intyg ang. uppgiften för 
mönstringen, dels ville jag lämna pas
torn förteckning på skolböcker som 
fattades. Han hade skrivit efter Lind
bloms 1-räkneböcker och jag tog nu 27 
stycken med mig. Det var tungt att bä
ra, men roligt att man kunde få dem 
förr än man anat. Pastorn sade att han 
skrivit efter inspektören. Jag förstår ej 
av vad orsaks skull och kan ej heller 
fråga. Det blev ett riktigt slaskigt snö
väder. Jag är genomvåt på flera ställen 
Nu blåser det också.
25. Nu har det blivit kallt med is på ga
torna. Dessutom blåser det, i går snöa
de det också. Var således riktigt yrvär- 
der. 6 av barnen voro frånvarande. Jag 
sade igår att i fall det bleve lika idag

skulle de stanna hemma. Idag på mor
gonen ganska sent kom det visserligen 
några även från Kallmora men jag lät 
dem gå hem igen emedan icke mer än 
hälften av alla barnen voro tillstädes. 
Snöar det icke idag, så är det dock så 
isande kallt och dessutom igenyrda vä
gar. Jag får alltså sitta ensam idag.

DECEMBER 1890
3. Ja, nu är jag i Boda. Skolan slutade i 
lördags. Far och mor kommo med häst 
på söndag kväll. De skulle köpa ko. 
Köpte också en av Bågga för 90 kronor. 
Skulle snart kalva. Jag for ifrån dem i 
Täxberg och for hem samma dag. De 
kommo ej förrän igår. Av mina syskon 
äro alla hemma utom Anna och Erik. 
Anna är i Stockholm och tänker bli där 
även över vintern. Jag fick brev från 
henne i söndags. Hon tycks ej haft stor 
förtjänst i sommar. Hon hade för nå
gon tid sedan fått plats på ett bryggeri, 
men skadat sig av några söndriga butel
jer så illa att hon ej kunnat arbeta på en 
månad. Ville därför ha hjälp med fem
tio kronor. Jag skickar henne en mind
re summa. Har själv smått om pängar 
för närvarande. Erik har skrivit att han 
tänker fara hem. Har dock icke kommit 
ännu.

6. Varit hemma nu den här veckan. 
Erik kom hem här också en dag. Jag 
har just icke gjort något annat än hjälpt 
till och sytt. Det blir mörkt så snart och 
lampans ljus är dåligt, när man skall sy 
svart vadmal.

31. Kravlat och sytt under dagarna. Li
tet nattsöl under julen. Har varit tämli
gen kallt hela tiden. Far och Erik och 
för rästen större delen av karlarna här i 
byn ska på timmerhuggning till Kvarn
berg. Det bär av omkring 20-dagen.

Slut på året. Ett gott nytt år!

*

Anders Andersson talar ofta om pastor 
Olsson i sin dagbok. Denne hette egent
ligen Lars Anders Olsson. Som skol
präst hade han att se till att undervis
ningen fungerade som den skulle, att lä
rarna fick sin lön och barnen sina läro
böcker o s v .  Det verkar emellertid som

©GfrB e n e r g i b e s p a r i B i g a r

Kontakta oss!

N i l s o n s  R o r  A B  ■ O r s a
Kontor och lager, Bergvägen 365 
Tel. 400 35,42317

Pastor Olsson.

om den unge Anders inte var helt nöjd 
med pastorns sätt att sköta denna sin 
uppgift. Det tycks ibland vara besvär
ligt att få ut både lön och undervis
ningsmateriel.

Lars Anders Olsson var född i Mora 
1840 men kom med familjen från 
Bromma till Orsa år 1888. Hustrun av
led samma år, och änkemannen fick en
sam uppfostra de tre barnen. Kyrko
böckerna upplyser om att familjen 
dessförinnan vistats i främmande län
der. Den äldste sonen var nämligen 
född i Abessinien (nuvarande Etio
pien), son nummer två föddes i Egypten 
och dottern i England. Man kan väl 
förmoda att Olsson varit missionär.

Pastor Olsson fick inte den tjänst han 
sökte som kaplan, vilket omtalas i dag
boken. 1892 flyttade han till Venjan.

En liten undran från redaktionen: Sista 
anteckningen den 10 nov. lyder så: 
” Jag följde Bågg Jon under hemvägen. 
Fick ut kvartalet åt B.J.” Vad menar 
Anders med kvartalet? Tala om svaret 
om du kan!

” Fonden” , som är på tapeten under 
kyrkostämman samma datum, avser 
den s k skogsmedelsfonden. Av med
len från besparingsskogens inkomster 
kunde man på kyrkostämman utdela 
pengar till många ändamål, bl a till un
dervisning. Fonden var ganska ny den 
här tiden, endast tre år gammal.

SALONG BLÅSENB0RG
Skvaltvägen 4 

ORSA

Dam- och Herrsalong

Tel 0250-423 68
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Julstöket
Stöt Anders Andersson, vår dagboks
skrivande lärare, hade — som våra lä
sare nog märkt — många strängar på 
sin lyra. Bland annat har det fram
skymtat i hans dagbok att han var dik
tare också. Av hans systerson Got Karl 
Andersson, som bebor Anders’ fäder
nehem i Änderåsen, har vi fått ett prov 
på hans diktande.

” Julstöket” är en lång, versifierad 
skildring av julförberedelserna i en Bo- 
daby under 1800-talet, skriven på An
ders’ eget modersmål, Boda-dialekten.
Här är några av verserna.

Men först några ordförklaringar: 
mötja = knåda, okristöli = okristligt, 
f lötår  = grädde,  jä lln  = elden,  
bolö = bordet, jäspödör = bröllop, 
bäll = kan.

Nu bi rö Jul, ä sönös så väl 
Ä löftör båkudag båti ållö gålär 
Bulldejun jäs båtir ållö skål 
Jullimpor lig som oprullä ålår 
Brökavlar kullrä, bullpickär gå 
Långkäkur flaxa mä vändningä står på 
Båkukunur pratå, knackpå å mötjä 
Tjockbullår sprickå å bröskrockar rötjå 
Men brö, ä skä va så mjukt så tönt å så fint 
Å skullö bi bränt älå rått, sä dög å då int tå Julä

Nu skä vi jär dricka som skå bli gott 
A så idli ä e nä dem bridjä i.
Gott drickå då vetn ån fått 
Men okristöli mä vöd få je huggä 
Dem sjudä, dem skvässlä ti gritor å sår 
Dem jär i hel tönnå, vill tro ö förslår 
Å humlön å mältö å pårur å mjölö

Å villöstä ta dem, så skullint dösä ölö 
Völ jäså å frogä, så vorä då rakt på tok 
För ållör så jolös ö mäkin tä kok tä Julä

Att gölvö skå skuras ä va en sak 
Lortn ällå bi tjock som e gämål skövöl 
Å vitlimäs skä murn, å liktoki tatjå 
Ta it kälkbostn skä vi provå 
Ä torkas må slärvår, sturströmmär gå 
Ä gnuggas må svipun, å vätn slås på 
Bänkar ö stolär å fönströr skä sjöljäs å torkå 
Kvinnfolkår dra på så mitje dem orkå 
Får åldri i tidn så skull då nån a sitt 
Att int vårt gölv ä väri vitt tå Julä.

Fisksjön lig i lut, nu kok vi hack
Geter ant längä sen tjillå
Axtjärnsustn bi fin som e ärk
Smårkinna lär assint alls bi så illä
Å grinår dem putträ å grita vin
Å flöter dem ökas, å jålln skin
Jerk kom frå ödum mä flaskår å strutår
Bolö skå stöjjås, å tönnbrö ä viks mä riktigö snutär
Bullar å brunö, som sirap, å smårö ä gölt
Å ustn så söt, att Int bätör ä mölt tå Julå.

A pälsarå å röckör å brackår å skor
Skä varendaste käft a tä häljön
Får jäspödör biro e dussin je tror
Å vär å en vill a nå både ini å utanå bäljön
Soldatar åka å völa juljästn
Pinglor dem skramla, å folkjö, så mikje dem sku.
I kväll sen skå klimpvällingön kokäs, denda godå 
Å i villande vitmjöl, å kumjölka snodå.
Å sen skä allt ini gålem a bulla, jen jäsin bit
Båti stallo å fjusö, så trollkäringer bäll int dit tä Julå

God Jul
och

Gott Nytt
önskar jag alla mina kunder.

(T)ahLs&Uv
IRIS AXELSSON /

Kyrkogatan • ORSA • Tel. 0250/40191

VANLIGHET OCH PRISTILLFALLEN 
FINNS HOS SP VID RONDELLEN!

ORSA, ÖPPET TILL KL 22.00 
Tel. 0250-411 10

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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En pigg 75-åring av Pelle Jakobsson

Hembygdsföreningens styrelse: Erik Moraeus, Anders Stabi, Nils-Erik Göthe, Jo
han Berlekom (kulturnämnden), Brita Bjarling, Gunnar Smids (jordägarna), Inge
mar Fy hr. Foto: Mikael Stålberg.

Den första snön föll tätt över bygden, 
när Orsa-Skattunge hembygdsförening 
den 2 november firade sin 75-åriga till
varo. Platsen för högtidligheten var 
förstås slöjdstugans förnämliga danslo- 
ge, belägen vid de gamla, grå husen på 
Orsa hembygdsgård.

Nära 200 medlemmar och tillresta 
gäster bänkade sig vid festligt dukade 
bord, bland dem representanter för vår 
egen kommun och jordägare, för hem
bygdsföreningarna i grannkommuner
na, för orsabor ” i förskingringen” , 
föreningen Slipstenen i Stockholm samt 
Dalarnas Museum. På plats var också 
landshövdingeparet Rut och Ingvar 
Gullnäs, högst densamme i egenskap av 
ordförande i Dalarnas Fornminnes och 
Hembygdsförbund.

Som brukligt är vid slika tillfällen 
överlämnades blommor och presenter, 
och det hölls många tal jubilaren till 
ära, somliga högtidliga, somliga spiri
tuella. Så kunde man lyssna till Olle 
Grefs deklamation på Orsa-mål, skön 
sång av Greta Gref-Ljunggren och na
turligtvis låtar av våra spelmän.

Fler intresserade strömmade till un
der kvällens lopp. Folkdanslaget bjöd 
på en fin uppvisning. Uppe på löftet 
kunde man betrakta Nisse Klockars 
videoupptagningar och bilder från flera 
års midsommarfester, och när mid- 
dagsattiraljerna röjts undan så små
ningom, togs dansgolvet i bruk för sitt 
ändamål. Det blev gammeldans tills 
natten föll på.

Ja, nog är det en pigg 75-åring, vår 
hembygdsförening. Ordförande sedan 
1955, Erik Moraeus, kan med berätti
gad stolthet konstatera, att hembygds
föreningen inte bara samlar på döda 
ting — den lever verkligen i nuet. De 
olika sektionerna jobbar effektivt inom 
sina verksamhetsområden: slöjd, Orsa- 
mål, folk- och polskdans för barn och 
vuxna, spelmansmusik, fester . . . Den
na sociala del av arbetet lockar hundra
tals av intresserade. Därutöver har man 
under de senaste femton åren hunnit

med åtskilligt: slöjdstugan kom till 
1952 och tillbyggnaden 1980, Skräddar 
Djurberga fäbod har sedan invigningen 
1970 utökats med många byggnader, 
hembygdsgårdens 3 000 föremål har 
restaurerats och registrerats, man har 
gett ut skrifter os v .

Allt det där och mycket därtill kan 
man läsa om i den skrift, som kom ut 
till jubileet. Den vill vi rekommendera 
till alla som har Orsa kärt.

Hembygdsföreningen har nu om
kring 500 medlemmar. Alla dessa är ju

inte aktiva utan vill stöjda verksamhe
ten genom medlemsskap. Men fler kan 
det bli!

Orsa Skoltidning vill så här i efter
hand gratulera Orsa-Skattunge hem
bygdsförening och önska lycka till för 
kommande år. Vi vill gärna instämma 
med Olle Gref, som avslutade sin upp
läsning med följande ord ur Jämt 
Han’sdikt ”Gåmmölgard’n”:
Jett leve fär gåmmölgard’n 
se töck wi dem sö djard’n!

Pelle Jakobsson

ORSA-SKATTUNGE HEMBYGDSFÖRENING 75 ÅR

Läs jubiléumsskriften!
Säljs av våra ombud. Du kan få den hemskickad om du sätter in 25 kr på 
postgiro 20 55 80 - 4. Skriv namn och adress på talongen.

LÄNS* BANKEN
DALARNA

I Dalarna -  För Dalarna! ~
Orsa, Tel 436 00, exp.-tid. månd. och torsd. 9.30—17.00 

tisd.-onsd.-fred. 9.30—15.00

SPARKÖP
Västeråkern, Kyrkogatan 23

Tel 400 48
Välsorterat • Lättparkerat

Öppet:
Månd.— Lörd. 9— 20, Sönd. 13—20
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HEM och SKOLA
Föreningen HEM OCH SKOLA har nu 
kommit i gång med verksamheten igen 
efter att ha varit vilande i många år.

Styrelsen har följande sammansätt
ning: ordförande är Ragnar Wilhelms- 
son, vice ordförande Britt Björklund, 
sekreterare Karin Herko, kassör Gun 
Olmats. Dessutom ingår Gudrun 
Björklund, Sigrid Falk och Kristina 
Hassis. Suppleanter är Karin Bohlin- 
Håkansson och Tommy Limby.

Föreningen har redan hunnit med ett 
par välbesökta aktiviteter. I slutet av 
oktober anordnades en angelägen träff 
i Bergetskolan. Hundrafemtiotalet in
tresserade fick då en bra information 
om narkotika av polisens narkotikaex
pert, Lars Hammar. Under ett par mör

ka novemberkvällar samarbetade för
eningen med Mora-Orsa Bilkårister. 
Barn och föräldrar fick då inpräntat 
hur viktigt det är att bära reflexer i 
mörker.

Vi bad ordföranden om några syn
punkter på föreningens fortsatta planer 
och önskemål. Så här vill han uttrycka 
vad Hem och Skola vill:

— Vi vill verka för ökat samarbete 
mellan hem och skola och betona för
äldrarnas viktiga roll i och utanför sko
lan. Vi kan exempelvis ordna studie
cirklar för föräldrar, temakvällar med 
ämnen som tobak, droger, samliv.

— Vi vill få igång ett samarbete med 
ungdomsgården Kulan och elevråden 
för att få igång discokvällar minst en

gång i veckan.
— Vi är en remissinstans för skolan 

och dess ledning.
— Vi efterlyser idér från elever, för

äldrar och lärare om vad vi kan hjälpa 
till med, och vad vi kan ta upp. Detta 
kan ske genom klassombuden i skolor
na och eller direkt till vår styrelse.

— Vi vill ta upp aktuella frågor, och 
vi vill utgöra en resurs för elever, för
äldrar och lärare.

Orsa Skoltidning har ju som målsätt
ning bl a att vara ett kontaktorgan 
hem-skola. Därför finner vi på redak
tionen glädjande att Hem och Skola har 
kommit igång igen i sin viktiga uppgift, 
och vi vill önska föreningen lycka till!

Red.

Orsajul förr
— De gamla berätta för de yngsta —
Så var en rubrik i skoltidningens julnummer 1934. Barnen i 
byskolorna fick på en sida återge vad deras gamla släktingar 
hade att berätta. Här är några av uppsatserna:

OM JULOTTAN av Greta Andersson, Klass 4

Förr i tiden skulle allt folk gå upp ur 
säng klockan tre på julmorgonen. Då 
de kommo upp, skulle de klä på sig och 
fara till julottan. Först skulle gubben gå 
ut och ge hästen foder och juldricka i 
den stora kopparskopan. Ty även häs
ten skulle ha sin del av julglädjen. Sen 
lade far hö i lillskrindan. Sedan lades 
ett vässel på och därovanpå en skinn
fäll. Därefter gick han in för att se, om 
mor hade kokat kaffe, så de fingo en 
styrketår. När de druckit kaffe, voro de 
allesammans färdiga. Sedan gick far ut 
och lade på selen och fäste pinglan un
der halsen på hästen. Därefter tändes 
stickblosset, och så bar det iväg i raskt 
trav till kyrkan. Innan de kommo fram 
till kyrkan, doppades blossen i snön, så 
att de skulle slockna. Då far ställt in 
hästen, hörs kyrkklockorna ringa sam
man.

Redan då de stigit inom dörren, har 
orgel tramparen börjat sitt arbete och 
kyrkorgeln tonar: ” Var hälsad sköna 
morgonstund” . När julottan var slut, 
voro också hästarna uppställda utanför 
kyrkan. Nu börjar man den verkliga 
kappkörningen hemåt, för att man 
skall se, vem som har den bästa spring- 
aren.

Så berättade min farmor, Anna 
Käck, Maggås, för mig.

Greta Andersson, 
Klass 4

VAD MORFAR BERÄTTAT 
OM EN JUL FÖRR av Gunnar A ndersson, Klass 5 

En kväll berättade morfar för mig, att 
när han var liten, brukade han längta, 
tills julkvällen kom. Då fingo de lutfisk 
till kvällen och ibland några julklappar. 
Och på morgonen var det stor glädje, 
för då fingo de kanske följa till julot- 
tan. Dit kom människor från alla håll i

Se livet med nya 
ögon

—  med glasögon från

Cy'i 'm Optik
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, ORSA, Tel 400 90 

Av socialstyrelsen leg. optiker

socknen. Och nästan alla brukade åka 
häst. Och somliga hade stickbloss, som 
lyste hela vägen till kyrkan. Rännar An
ders från Skattungbyn hade en oxe och 
körde till julottan med. När de kommo 
in i kyrkan, hörde de flitigt på vad präs
ten sade. När det var slut, gingo de till 
kyrkstallen och tog sina hästar och åkte 
hem. När de kommit hem, fingo barnen 
gå och lägga sig.

Gunnar A ndersson, 
Klass 5

Runes Kiosk 
& Grillbar

Järnvägsgatan 27, Orsa 

Tel. 422 06

Vardagar
husm anskost
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Upptecknad efter Gulis Erik Andersson

Riksspelman Gulis Erik Andersson, Orsa av Erik Moraeus

o flJå iÅ . O b&SiÖM

Gulis Erik på Skansen i Stockholm. Fo
to: Erik Moraeus.

Gulis Erik var född 1885 och avled 
1961. Han var son till spelmannen Guls 
Anders i Torrvål, Orsa. Gulis Erik var 
släkt med storspelsmannen Blecko An
ders Olsson — denna var farbror till 
Gulis Eriks far — och han hade sin låt- 
tradition från honom. I unga år spelade 
Gulis Erik tillsammans med Jemt Olov 
och Gössa Anders.

Gulis Erik blev riksspelman 1946 och 
fick sitt silvermärke på Skansen i Stock
holm.

Orsa spelmanslag bildades 1948 och 
1949 kom Gulis Erik med i laget men 
han blev på äldre dagar så döv att han 
inte kunde vara med. Han spelade gär
na när man besökte honom i hans hem 
på Mässbacken. Jag hade tillfälle att få 
spela med Gulis Erik under många år 
och jag lärde mig hans repertoar och 
spelsätt. Hans stråkföring var speciell 
och utmärkande för orsaspelet.

Sven E Svensson, Uppsala, som en 
tid var med i Zornjuryn har spelat in 
några låtar av Gulis Erik och bl a denna 
polska som tidigare inte publicerats. 
Den finns inte med i Nils Anderssons Sv 
Låtar och saknas även i Karl Sporrs 
sammanställning av Orsa-låtar.

Erik Moraeus
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FEN DT Jordbrukstraktorer
DÄR MAN STÄLLER KRAV PÅ KVALITET,

DÄR FINNS FENDT!

Fendt har tack vare den över
lägsna tekniken och kvalitet
en redan blivit ett begrepp.
Många har redan upptäckt att 
Fendt och Olema är en kombi
nation som ger trygghet.
Lantbrukare med höga krav 
investerar i Fendt. Du är väl
kommen att prova!

Wärtsilä jordbruksredskap - Kombivagnar - Såmaskiner - 
Spadrullharvar - Slåttermaskiner - Sumpfinger o. Rotor 

Begagnade traktorer 
Oljor, Hydraulslang och kopplingar.

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
Stormyrgatan 5, 794 00 ORSA 

Tel 0250-430 65
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BERGET 6
Första raden: Erika Stareil, Maria Woxblom, Aino Melin, Monica Liljedahl, Mat
tias Sandin, Marcus Karner, Emmy Nordström, Veronica Mårtensson.
Andra raden: Sofia Dahlman, Sofi Blom, Ann-Sofie Persson, Petter Elfqvist, Ro
bert Olsson, Fredrik Svadling, Björn Olmats.
Tredje raden: Karin Post, Maria Andersson, Susanne Wallin, Annelie Nordvall, 
Anna Göras, Fredric Jernemyr, Jori Kinnunen. Frånvarande: Morgan Häggström. 
Lärare: Nisse Wiborg.

DIGERBERGET 6
Första raden: Henrik Åsenlund, Robin Sundberg, Hans Andersson, Daniel Hahne, 
Anders Sjöberg, Jonas Johansson.
Andra raden: Börje Lång, Sara Berlekom, Christel Snitt, Lillemor Hansson.
Tredje raden: Jon Hansson, Ylva Starbrink, Maria Barrefors.
Fjärde raden: Björn Lång, Joakim Tomth, Veronica Slottgård, Terese Hansson. 
Frånvarande: Stefan Ström. Lärare: Jan-Erik Broberg.

M AS
C lA SM Ä STE M

Effr.
— Nyman & Johansson — 

ORSA

Vid södra järnvägsövergången 
m itt emot Kåhléns

Tel. 408 91

Bilglas 5} Fönsterglas 
Inramningar

Hans Peterson
Peugeot samt beg. bilar i 
skilda modeller och pris
lägen.
Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Orsa-Mora Antik
—  Hans Rbenius —  

Strandgatan 3, Mora. 156 60, 511 00 
Öppet vard. 13.00— 17.00 

Köper och säljer

Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
— Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

Orsa, tel. 403 40
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Helma Nyman

T *

8 &

Välkomna Julklappar
Vad skall man ge en karl i Julklapp?
Ja, det är just frågan. Bekymra Er inte allt för mycket om den saken — 
Kom till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att bå
de Ni och han blir nöjda.
Skjortan o. Slipsen är de stora julklapparna — ett påstående som knap
past kräver några bevis. Vår verkligt förnämliga sortering gör, att Ni kan 
låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så 
vis dubbelt välkommen. Sportskjorta 64:—. Dressskjortor från 79:75. 
Slipsar från 39:75.

En härlig pyjamas blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från Flanell 
98:—, trikå 89:75, poplin 159:—.

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

Tröjor o. Slipovrar är sköna värmande plagg som vi vet att HAN sätter 
stort värde på:
V-ringad pullover fr. 89:50, Slipovrar fr. 85:—, Stick, västar fr. 169:—.

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

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

tt&iqluvcLs
BARN 402 19 S Davidsson HERR 400 05

— VI HAR DET BÄSTA — AV DET MESTA—

LUCIA av Viveka Ländin
Lucia hon kommer 
Lucia hon går.
Lucia tillsammans med stjärngossar 

står.
Lucia är vacker, 
eller är hon ful?
Ingen vet så här före jul.
Är hon lång?
Är hon kort?
Hon kommer hit, 
och reser sen bort.
Är hon svart eller blek?
Det är det nog ingen som vet.

Viveka Ländin

NÄR JAG BLIR STOR av Vernoica Hansson, åk 4 
Jag vill jobba i kassan, för det ser så 
kul ut. Min mamma jobbar i kassan. 
Man får trycka på siffror. Så vill jag bli 
barnsköterska, för det är så kul att ta 
hand om små bäbisar. Det är så kul att 
sätta på dem kläder och lägga dem, när 
de ska sova. Så vill jag bo i en villa. Vil
lan ska ligga vid vattnet och i Orsa. Jag 
vill ha en sommarstuga i Amerika.

Vernoica Hansson, 
åk 4

VINTER av Maria Wahlund
Snön singlar ner och lägger sig som ett 
täcke. Allt blir vitt. Nu slutar det att 
snöa. Solen börjar lysa.

Sjöarna är täckta med is och snö.
Träden är nästan helt vita. Några äl

gar letar efter föda.
Några fåglar äter frön, som män

niskor har lagt ut. Några fåglar flyger 
till varmare länder.

Maria Wahlund

SNART ÄR DET JUL av Katarina Rosén 
Snart är det jul och då blir det kul. Då 
får man jul-klappar men mamma bara 
lappar och lappar.

Men när jag tittar ut så får jag se 
snön och se hur många små-fåglar det 
är i rönnen.

Katarina Rosén

★  Ekinstallationer
★  El-reparationer
★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11
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Teckning: Marie Larsson, 
åk 3

SAGAN OM TOMTEN av Henrik Hedberg 
Tomten är ute och sen är han inne i 
verkstaden. Där snickrar han och byg
ger en lekstuga. Den skulle han ge bort i 
julklapp.

Henrik Hedberg

SAGAN OM TOMTEN av Anna Karin Bengtar Jansson 
En dag var tomten ute på marknaden. 
Har köpte en hund och hundmat. Hun
den, som hette Carina fick 8 valpar. 
Tomten tyckte om sin hund.

Anna Karin Bengtar Jansson

LILLTOMTEN KOMMER 
TILLBAKA av Jon Syrstad, Peter Broqvist

Lilltomten som skulle komma med alla 
barnens önskelistor hade gått vilse i 
trollskogen. När gammeltomten fick re
da på det blev han nervös och tänkte på 
vad som skulle hända om inte barnen 
fick sina julklappar i tid. — UT och leta 
alla mina småtomtar! De letade och le
tade och till slut hittade de honom. Han 
satt fast i en troll-snara. Sen gick de 
hem och åt mormors tomte-gröt. Efter
åt gjorde de färdigt alla leksaker och 
slog in dem. Och så åkte gammeltomten 
iväg och barnen fick sina julklappar i 
tid.

Jon Syrstad, 
Peter Broqvist

Specialbutiken

HENNE
KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR 
BYXOR • JEANS • MYSPLAGG 

UNDERKLÄDER mm.
—  Aktue lla --------------  ---------------------------------------------------------------------------------

ty g e r  Kvalité
s y b e h ö r  vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Anlita W S -  
fackmannen 

-innan något 
händer

wesströms w s

ORSA, tel 0250-409 25 vx

CF C A R L S S O n  AB
ORSA »Tel. 401 88, 419 11 

utför
SMIDE

SVETSNING
REPARATIONER

FÖR INDUSTRI 
och MILJÖVÅRD

DalaKalk AB
Tel 502 00

Stövlar, tofflor —
populära julklappar

F innpers Skoaffär
Bergvägen 

Tel 0250-402 32
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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

BP©®i 
Tobaksaffär
Kyrkogatan 8, Orsa

Tel. 0250-419 19

Tips —  Lotto  —  Penninglotter 

Presentartiklar — Konfektyrer 

Väskor och småläder 

Travprogram

Bengtssons 
Begravnings
byrå Eftr

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

L.O. Uleander 42205
Ernst Hållen 40466
Eric Bengtsson 44366

Blommor —  Binderi

Presenter— Begravningsbyrå

IIO M M O M
IH I.K W M M .S B V lIt
Tel 0250/41040 • Frelins Gränd 9 • 7 9 4 0 0  ORSA

DEN VACKRASTE KANIN 
JAG NÅNSIN HAR SETT av Maria Lundell 

Det var en vacker sommardag då en 
flicka gick ute i skogen. Just då fick 
hon se en kanin som hade blivit skadad. 
Hon sprang och tog upp den i famnen 
och det var den vackraste kanin hon 
nånsin hade sett. Nu är kaninen bra 
igen så hon måste släppa ut den. Men 
det vill hon inte. Fast det måste hon än
då. Fast hon kanske ser den igen, så 
hon kan sätta namn på den. Bamse ska 
den heta. Men just då fick hon höra nå
got, det var en hund, som började jaga 
kaninen, men kaninen sprang så fort, 
så hunden inte hann med den lilla kani
nen. Men sen försvann dom båda två in 
i skogen.

Maria Lundell

SAGAN OM NISSEN HUMIS av Linda Hjelm, åk 2 
Humis var en nisse, Humis var snäll 
men han var ganska nyfiken.

En dag kände han en lukt. Han nosa
de efter doften. Då kom han till en stu
ga. Han knackade på, men stackars 
Nissen, han kunde ju inte veta att det 
bodde ett troll där! Trollet öppnade — 
men inte fångade trollet Humis! Trollet 
hette Snöff-nöff och Humis blev bju
den på bullar. Sen gick han hem och 
sov, men sen gick han till trollet och 
bodde där.

Linda Hjelm, 
å k  2

FÅGELN av Jörgen Öhlund, åk 5

Det var en gång en fågel som hette Al
bertina. Albertina bodde på toppen av 
ett berg med sina ungar Piff, Puff och 
Ruff. Albertina var en örn. Piff, Puff 
och Ruff var bara två veckor gamla, så 
Albertina hade fullt upp med att mata 
ungarna med råttor, harar, grodor, ka
niner och mycket annat. En dag, när 
Albertina var och jagade, träffade hon 
en gammal man, som hette Kalle. Kalle 
var en mycket klok och snäll skogvak
tare. Kalle gav Albertina en bulle, som 
han smulade sönder åt henne. Då plöts
ligt kände Albertina vittring av män
niskor. De var på väg till Albertinas bo 
för att ta hennes ungar. Då sprang Kal
le och hämtade hagelgeväret och ladda
de och så bar det iväg för att rädda un
garna. När de kom fram till berget, var 
bovarna halvvägs uppför berget. Då ro
pade Kalle:

— Ge er annars skjuter jag skarpt!
Bovarna tog fram varsin pistol men

innan dom hann skjuta hade Albertina 
tagit ifrån de två bovarna revolvrarna. 
Strax därpå kom polisen och tog hand 
om bovarna. Då sade en av poliserna 
till Albertina:

— Tack vare att du tog ifrån bovarna 
pistolerna, så räddade du livet på Kalle. 
Så nu får du 2 500 bullar i belöning!

Polisen visste nämligen att Albertina 
tyckte om bullar.

Jörgen Öhlund, 
åk 5

” VED KA PSPECIA LISTEN”
Tillverkning och försäljning av 

vedkapar, vedklyvar och transportband.

Ona Sueis - Ittek
INGEMAR FRIARE 

Tel. 0250-431 53, bost. 402 26
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JULPRISTÄVLINGEN
En aktuell och uppskattad (?) Orsa-företeelse finner du i denna rebus.

Lös den och skicka in ditt svar till Orsa Skoltidning, Skolkontoret, 794 00 ORSA 
före Trettondagshelgen, och du har chansen att vinna något läsvärt.
Märk kuvertet ”J u l p r i s t ä v l i n g e n H S .
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Vackra julblommor
från egna odlingar.

Julblommografera i god tid! interflora

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

God Jul
och

Gott Nytt År
tillönskas våra läsare! 

Redaktionen
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plattan
Tel 0250-409 60 
S-794 00 ORSA

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KLOCKARS
Tel 0250-419 06

Begravningsbyrån 
i Orsa
Levenius 
Blommor

ombesörjer allt inom branschen. 
Tel affären 400 92, bost. 413 21

m
ris

O

Auktoriserad återförsäljare för 
BMW och TOYOTA

Fullständig service

BERG1Ö FS BILAB
Rätta stilen — på service och bilen

Lisselhedsvägen 1, ORSA
Tel 0250-42015
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