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ORSA SKOLTIDNING

Julen är på ett särskilt sätt högtiden 
framför andra. Vi behöver så väl hög
tiderna i livet. De lyser upp vardagen. 
I juletid lyser de levande ljuslågorna 
emot oss, granen står där klädd och vac
ker, och julklapparna delas ut. Men allt 
detta hör ändå bara till den yttre ra
men för vårt julfirande. Skall det bli en 
verkligt god jul för oss i hjärta och 
hem, så måste det vara en jul i gemen
skap med Jesus Kristus —  Guds stora 
julgåva till oss. Ställ därför Jesus Kris
tus i centrum för ditt julfirande, låt ju
len bli en högtid med Jesus!

Julens underbara evangelium kan 
sammanfattas i Bibelns mest kända vers 
Joh. 3:16: ” Ty så älskade Gud världen, 
att han utgav sin enfödde Son, på det 
att var och en som tror på honom skall 
icke förgås, utan hava evigt liv.”  ” Så 
älskade Gud” . De orden lyser emot oss 
från Bibelns blad. Om inte Gud vore 
kärleken, skulle vi människor inte veta 
vad kärlek är för något. Gud har älskat 
oss från evighet. I Ef. 1:4— 5 läser vi: 
” Förrän världens grund var lagd har 
Gud utvalt oss i Kristus till att vara he
liga och ostraffliga inför sig. Ty i kärlek

Det ska vi fira . . .
År 1931 utkom Orsa Skoltidning för 

första gången. Tidningen var ” ett för
sök” och av initiativtagarna avsedd som 
en tillfällighetspublikation. Men så blev 
det inte. Förstlingsnumret följdes av yt
terligare ett på hösten samma år, och 
så småningom blev utgivning varje år ett 
faktum. Femtio år för en tidning av det 
här slaget torde vara ganska unikt —  
så det ska vi fira!

Det tänker vi göra i nr 1 nästa år. 
Där ska du få veta ” hur det började” . 
Några av pionjärerna ska få komma till 
tals och berätta. Vi tänker också se till
baka —  i text och bild —  på den tid 
som varit, så som den speglats i tidning
en. Och varför inte kasta blickar fram
åt i tiden, med hjälp av framtidens orsa- 
bor —  våra skolbarn.

Ett enkelt sätt att försäkra sig om 
Orsa Skoltidnings jubileumsnummer är 
att prenumerera för nästa år. Samtidigt 
kan man ju tänka på släkt och vänner 
nära och fjärran boende och förära dem 
en julklappsprenumeration. Det är så 
enkelt så: Skicka in avgiften, 14 kronor, 
till Orsa Skoltidning, postgiro 13 65.58-4 
Kom ihåg att tydligt uppge namn och 
adress! Red.

högtid med Jesus av Stig Kärrberg
förutbestämde han oss till barnaskap 
hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin 
viljas behag.”

När Gud ville frälsa oss människor 
från synden, gav han oss den största av 
alla gåvor, sin enfödde Son. Då skedde 
det största av alla under —  Gud själv 
blev människa. ” Och Ordet vart kött 
och tog sin boning ibland oss, och vi 
sågo hans härlighet, vi sågo likasom en 
enfödd Sons härlighet från sin Fader, 
och han var full av nåd och sanning.” 
(Joh. 1:14.) Guds stora julgåva är till 
för alla folk och för varje människa.

Julens budskap visar oss också vägen 
till frälsning och evigt liv. ” På det att 
var och en som tror på honom skall icke 
förgås, utan hava evigt liv.”  Människan 
hade genom synden förlorat livsgemen
skapen med Gud. Men i sin stora kärlek 
till oss sände Gud sin Son i världen. 
Barnet i krubban kom till vår jord för 
att bliva vår Frälsare. Barnet, som föd
des i Betlehem, blev Kristus på korset, 
som bringade försoning för våra synder. 
På korset utropade han: ” Det är full
bordat!”  Därför står det vidare i Ef. 1:7: 
” 1 Kristus hava vi förlossning genom 
hans blod, förlåtelse för våra synder, ef
ter hans nåds rikedom.”

Hur får jag då ta emot denna Guds 
stora julgåva i mitt hjärta? Bibeln sva
rar: ” Genom tron.”  ” Tro på Herren Je
sus, så bliver du med ditt hus frälst.”

JULEN
Julen gillar nog alla barn som finns, 
och därifrån bara glada minnen man 

minns.
Julgran och tomte det är allt bra kul. 
Och ” sånt”  finns det bara när det är jul.

Monica Mårts, 
åk 5

JULEN
Jul är kul. Då tar man in en gran 

att ha. Man tänder ljus i sitt hus. Sedan 
kommer jul-middagen fram, och alla 
äter sig mätta. Sedan kommer tomten 
med sin säck. Om man varit snäll hela 
året kan man få klappar med lappar på. 
Alla barnen öppnar sina klappar med 
iver, man sliter och river. En flicka kan
ske får en docka och en pojke kanske 
får en klocka. Sedan sover man så sött, 
för man är så trött.

Då har man jullov, tack och lov.
Kerstin Tupp o. Carola Eriksson, 

åk 5

(Apg. 16:31.) Tro är att komma till Je
sus med sin synd och bedja honom om 
syndernas förlåtelse, tro är att öppna 
hjärtats port på vid gavel för Frälsaren 
och kröna honom till konung över mitt 
liv. ” Åt alla dem, som togo emot honom, 
gav han makt att bliva Guds barn, åt 
dem som tro på hans namn.”
(Joh. 1:12.)

I den första julnatten ljöd ängelns 
budskap till markens herdar: ” Se, jag 
bådar eder en stor glädje, som skall ve
derfaras allt folket. Ty i dag har en 
Frälsare blivit född åt eder i Davids 
stad, och han är Messias, Herren.” (Luk. 
2:10,11.) Därför är julen frälsningens 
och den stora glädjens högtid, men ock
så fridens högtid. Änglarna sjöng sin 
lovsång till Guds ära och förkunnade 
frid på jorden. Jesus Kristus är Frids
fursten, som vill skänka sin frid till var
je hjärta, som står öppet för honom. 
” Min frid giver jag eder, icke giver jag 
eder den såsom världen giver. Edra 
hjärtan vare icke oroliga eller försagda.” 
(Joh. 14:27.) Frid är aldrig detsamma 
som en stunds julstämning, frid är nå
got vida förmer. Det är detsamma som 
att äga livet i Jesus Kristus. Till ett liv 
i gemenskap med Frälsaren är vi kallade, 
och när han får vara den förnämste gäs
ten i hjärta och hem, då blir det en 
verkligt god jul.

Stig Kärrberg

JUL-DIKT

Nu är det advent, 
och jag har ljusen tänt.
Snart är det jul, 
det tycker jag är kul.
Tomten kommer nu!
Jag får jul-klappar sju.
Vi tända många ljus, 
i vårt hus.
Man får inte göra bus.
Jag tycker inte om snus.

Jesper Jansson, 
åk 3

TILL JUL
Det är 7 veckor till jul. Då ska jag 

få en fågel. Jag vill att den ska heta 
Elsa. jag  vill också att den ska vara 
blå och vit. Det ska bytas vatten varje 
dag och det dröjer ungefär en vecka 
tills den har ätit upp fågel-fröna. Burens 
underlägg ska vara blått.

Birgitta Jonsson, 
åk 2

2



ORSA SKOLTIDNING

Något om
undervisningsväsendet i 
Orsa genom tiderna.
X IX .

Finnmarkens
skolområde av Hj. Hedman

Den första ” skolmästaren” i Finnmar
ken började sin verksamhet år 1851. T i
digare var det föräldrarnas och präster
nas uppgift att lära barnen läsa och ” bi
bringa dem kunskaper i kristendomens 
sanningar” . Den lärare, som anställdes 
1851, hette Matts Göransson. I skoljour- 
nalen för 1846 (den äldsta vi har be
varad) står han som lärare i Skattung- 
byn. Denne Göransson skulle nu under
visa i 10 veckor, ambulerande mellan 
de olika byarna i östra och västra Finn
marken. Det kunde inte bli mycket på 
varje ställe, men det var väl liksom en 
försöksverksamhet. Lönen var heller inte 
stor, endast 20 riksdaler riksgälds. Re
dan 1852 höjdes lönen. Undervisnings
tiden höjdes 1855 till 20 veckor. Och 
utgiftsstaten för 1858 upptar för ” lärare 
för Finnmarken 100 dagar 100 rdr rmt” 
( =  100 kronor).

Matts Göransson slutade redan 1852. 
Han har haft många efterträdare. Av 
protokollen synes det ibland ha varit 
svårt för att inte säga omöjligt att få 
lärare. Tidvis har skolundervisningen 
helt enkelt måst inställas. Ibland har 
man fått nöja sig med mycket korta un
dervisningsperioder. Så finns det en an
teckning, att Lid Anna Ersdotter höll 
skola i Höghed 29 nov.— 6 dec. 1884 = 
7 dagar. Hon hade bara två elever.

Från 1866 skulle Finnmarken delas i 
två skolområden, östra och västra. Det 
var väl då meningen, att det skulle fin
nas en lärare i vardera området. Men 
det fungerade inte så bra alla år. Ända 
fram mot sekelskiftet förekom att sam
ma lärare hade undervisning i både öst

ra och västra området. Men tidvis arbe
tade två lärare samtidigt i finnmarks- 
Dyarna.

Att göra upp en förteckning på de 
lärare3 som tjänstgjort på skogarna i norr. 
torde vara nästan omöjligt. Jag ska nöja 
mig med att ge några exempel.

Matts Göranssons närmaste efterträ
dare blev Anders Mårtensson från Mygg
sjö 1852— ?. Andra lärare i Finnmarken 
var Johan Carlsson från Rosentorp och 
Gubb Per Persson från Stackmora 1864 
— 1865.

Protokoll den 21 jan. 1866 omtalar, 
att ” drängen Bleko Anders Hansson från 
Ohre” förordnats som lärare i Kvarnberg 
och Rosentorp men att man i västra 
området ” var ingen funnen” . För 1868 
förordnades Lars P. A. Eriksson i Kvarn
berg för hela Finnmarken, 50 dagar i 
östra och 50 dagar i västra. 1869 var 
Isak Larsson från Rosentorp lärare i öst
ra och Balter Anders Hansson frånVångs- 
gärde i västra Finnmarken. Myggsjös 
och Högheds befolkning begärde skola 
och beslöts, att Isak Larsson skulle un
dervisa i dessa byar cle tider han var 
ledig från Rosentorp och Kvarnberg. 
Hösten 1871 förordnades Gustavar Hans 
Hansson för Näckådalen och Untorp. 
För 1872 antogs ” ynglingen”  Nissa Hans 
Persson från Hansjö. Han skulle under
visa i Rosentorp— Kvarnberg 8 veckor,

i Näckådalen - Untorp 6 veckor, i Mygg
sjö 4 veckor och i Höghed 3 veckor. Nis
sa Hans tjänstgjorde även 1873.

Åren 1874— 1875 tjänstgjorde U1 jons 
Per Ersson i Rosentorp, Kvarnberg, 
Myggsjö, Näckådalen och Untorp. Han 
deltog sommaren 1874 i seminariekurs 
i Mora. Kaplans Per Persson ( =  Per 
Wikner) undervisade i Kvarnberg, Ro
sentorp och Harabacken ht 1875— 1877 
och hans bror Kaplans Hans var i västra 
byarna. För 1878 förordnades två kvinn
liga lärare: Dal Anna Nilsdotter och 
Mina Eriksson. Vilka som var lärare 
1879— 1881 är oklart. I protokoll dec.
1879 angående tillsättning av lärare för
1880 står ” Finnmarken lika som förut” , 
men vilka var det? Vi vet, att Dal Anna 
1880 var i Skattungbyn, så det kan inte 
vara hon. En annan anteckning talar om 
Kaplans Hans som lärare i östra Finn
marken 1880— 1881, så det var kanske 
han alla tre åren. I varje fall var Anders 
Hansson Orsén lärare 1882— 1883, och 
1884— 1885 tjänstgjorde Lind Anna rs- 
dotter. Hon avlöstes 1886 av Hans Uh- 
lin.

Den 8 febr. 1887 börjar en ny epok, 
när det gäller undervisningen i Finnmar
ken. Då börjar John Louthander sin 
långa tjänstgöring i de olika finnmarks- 
byarna. Louthander var examinerad folk
skollärare, född 1863 i Östergötland.

Julekipera
era småttingar i
Barngarderoben
Tel. 402 19

Orsa O rsa
Sparköp gg LastbiScentraS
önskar ärade kunder utför alla slags transporter

GOD HELG! Tel. 404 30, 404 31
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Från hans tid finns ordentliga anteck
ningar om skolundervisningen. År 1888 
höll Louthander skola i Näckådalen jan. 
— mars, i Rosentorp april— juni och i 
Untorp sept.— nov; på varje plats 72 
läsdagar. —  Omkring 1890 anställdes 
läraren Erik Eriksson (ej att förväxla 
med organisten med samma namn) för 
västra finnbyarna, och Louthander kom 
att huvudsakligen ägna sig åt östra byar
na. Han bodde i Rosen torp.

År 1895 hade lästerminerna ökats till 
78 dagar och 1898 till 114 dagar.

Den ena finnbyn efter den andra fick 
eget skolhus och egen lärare. Först kom 
Hornberga 1888, men den byn har jag 
tagit med i Hansjö ^skolrote, dit Horn
berga sedan kom att höra. Gravberg och 
Torsmo, som en tid också räknades till 
Finnmarken, har jag behandlat i när- 
nast föregående artikel.

Myggsjö skola. Myggsjö fick egen 
skola och lärare år 1898. Sedan dess 
har följande lärare tjänstgjort i byn : Erik 
Bäckman vt 1900—yt 1903, Anders Stå- 
bi ht 1903, Erik Pettersson vt 1904—vt 
1910, Erik Stenkvist 1910— 1923, Selma 
Sellberg 1923— 1925, Helga Hansson ht 
1925, Selma Sellberg vt 1926—vt 1928, 
Alfhild Borgström 1928— 1929, IdaSter- 
ner 1929— 1940, då skolan drogs in.

Näckådalen-Untorps skola. Åren 1895 
— 1916 bildade dessa båda byar ett ge
mensamt skolområde med en lärare, som 
ambulerade mellan byarna. I den bevara-

Folkskolan i Rosentorp 1940

Skolan i Näckådalen 1940

de examenskatalogen för skolan har lä
rarna utom namnen även angett, varifrån 
de kom: Erik Eriksson, Kallmora, 1895

—ht 1902, Erik Stenkvist vt 1923— 1910, 
Olof Olsson, Gagnet, 1910—1912, Elvira 
Rosengren, Östersund, 1912— 1913, Tho- 
ra Sundgren, Vitaby, 1913—1914, Erika 
Nilson, Skedvi, 1914—1916. Sistnämnda 
år fick vardera byn sin egen lärare.

Näckådalens skola. Eiin Wåhlbrand- 
Larsson 1916— 1934, då skolan drogs in 
och fru Larsson kom till Gravberg.

Untorps skola. Erika Nilsson-Olsson 
1916— 1938, då skolan drogs in och fru 
Olsson förflyttades till Hansjö.

Rosentorps skola. Denna skola hade 
gemensam lärare med Kvarnberg ända 
fram till och med ht 1919. Då avgick 
Louthander från sin tjänst. Han måtte ha 
trivts som ambulerande lärare, ty när 
ambulerandet skulle upphöra, begärde 
han avsked, trots att pensionsåldern in
träffade först 1923. Han fick därför ned
satt pensionsbelopp men förklarade sig 
nöjd med detta. Vt 1920 började Käthe 
Ni.estrath-Olsson i Rosentorp och kvar
stod till 1943, då skolan lades ned.

Kvarnbergs skola. Elsa Holmgren 1920 
— 1923, Walborg Wide 1923— 1930, då 
skolan officiellt lades ned. Men under
visningen återupptogs åren 1931— 1934 
med Hulda Bäckman som lärare, och 
dessa år var det alltså kommunal skola 
utan statsbidrag.

Skålbygge. Enstaka finnmarksbyar fick 
aldrig någon riktig skola. En sådan var 
Skålbygge. Barnen där fick undervisning 
under sommarkurser. Sådana hölls så 
sent som 1916, kanske ännu senare.

Hj. Hedman 

RÄDEKALLN
Do rädekaller kum ajt, do bi öllt fok 

redder fär dem. Jen göng sö tog jen 
rädekall nöger kripper ö stupped dem 
nidi sätjen. Do röft kripper. Se sö djick 
rädekalln emat böta kelindji sajna. Do 
ån kam em, sö fröged kelindji ån öm 
ån ad fändji nö jåta a dem ast jöln. 
Do sö sad rädekalln: Ja do, ed ar i. Ån 
stelld sättjen upo gov, ö därer stod ippi. 
Do kringed kripper si tä kajt ajt.

Christina Larsson 
åk 4

LIMERICK
Det var en flicka i Orsa 
som skrev brev till sin brorsa, 
att naturkost är toppen 
och hälsa för kroppen, 
det kan vi se på vår morsa

Rikard Näsström 
Patrik Jonsson 

åk 6

För kalla vinterdagar!
Skiddressar ■ Jackor • Overaller 

Västar • Täckbyxor

___  Merkantils Lammull ___
KOFTOR • VÄSTAR • JUMPRAR 

i säsongens nya färger!

*
Ekipera med kva lité

jbu j. Å a teson s
T E L . 4 0 0 2 1  Q  P 5  A
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Den bortglömda utvandringen III
— En tid hos gammelsvenskarna — av Olga Jakobsson

En missionsstation i Guarnay, Brasilien. Gammalt vykort.

I  förra numret blev den från Kiruna 
utvandrade familjen Hansson invandra
re i Brasilien. Vi fick följa dem på etap
pen från Rio de Janeiro till den lilla 
byn Guarnay, som ligger nära gränsen 
mot Argentina. I  väntan på att bli till
delade ett stycke land, koloni, har de 
blivit hänvisade att bo i föreningshuset 
tillsammans med de övriga nykomling
arna.

*

Eftersom golvet i föreningshusets sto
ra sal redan var upptaget av de övriga 
familjerna, fick vi bo uppe på scenen, 
några trappsteg högre än golvet. Där fick 
vi göra oss hemmastadda så gott det gick. 
Det var ganska primitivt ordnat, och vi 
kände oss som i ett zigenarläger. Madras
ser på golvet blev våra liggplatser. Mat
lagningen ägde rum vid eldstäder ute på 
planen, där varje familj fick vänta på 
sin tur. Tvätt- och diskvatten fanns att 
hämta i floden, som flöt förbi, och dricks
vatten fick vi ta ur en pump.

Mannen, som basade över oss, var 
svensk och hette Lager. Han var vårt 
allt i allo. Bland annat delade han ut de 
proviantlappar, som skulle bli den enda 
avlöningen åt våra föräldrar en tid 
framåt. Lapparna användes sedan som 
betalning för matvaror, som affären till
handahöll, och det skulle hushållas noga 
till nästa utdelning.

Dagarna gick, och clet var bara att 
bida tiden an för nästa avflyttning. Vi 
barn roade oss på vårt vis.

Vi var alla ovana vid värmen, det var 
ju stekhett som i en öken. Det dröjde 
inte länge, förrän sjukdomar började 
grassera bland svenskarna. Somliga fick 
klimatfeber, andra fick bölder över hela 
kroppen. Flera av de svårast sjuka ham
nade på det lilla sjukhuset.

Än så länge var vi i familjen friska, 
men en mörk skugga av tråkigheter 
drabbade även oss. Far började supa 
igen, liksom de flesta av karlarna. Det 
blev bråk och oväsen. Far bråkade ofta 
med Lindström och Svea. Han kunde 
inte glömma Sveas svek mot sin lagvig
de make Reionnen, som för hennes skull 
satt fängslad i Porto Alegre. Paret fick 
till slut lov att flytta. De fick arbete på 
en tobaksplantage några mil därifrån. 
Då blev det lugnare igen.

När ett par veckor hade gått, kom 
Lager och frågade far, om han ville 
skicka sina barn till svenska kolonister 
under väntetiden. Det vore bra att få 
barnen bort från Guarnay, om sjukdo
marna skulle tillta. Far accepterade det
ta. Det blev bestämt, att mina systrar 
Edit och Agda skulle tas om hand av fa
miljen Larsson, medan jag skulle få kom
ma till familjen Karlsson, som hade to
baksplantage.

Så kom dagen, elå familjen splittrades 
för en tid. Tant Emma Larsson hämtade 
mina systrar i en kärra, och ” Pinnkalle” 
kom ridande med en extrahäst, som jag

skulle rida på. (Senare fick jag veta att 
Karlsson fått sitt smeknamn, när han 
därhemma i Sverige som rallare satte ut 
stakar, pinnar, där järnvägen skulle gå 
fram.) Mor gav mig ett klädpaket och 
många förmaningar att vara snäll och 
hjälpsam.

Så skulle jag bege mig ut på mitt 
livs första ridtur. Bråttom var det, för 
det såg ut att bli regn, och vi hade en 
ganska lång resa framför oss. Den mörka 
kvällen skulle snart bryta in. Hästen jag 
skulle rida på var lugn och snäll, och 
den hölls med ett rep av Karlsson, så 
jag kunde vara lugn. Vi hade följe med 
två pojkar med mulåsnor, som bar pack
ningar med varor, som Karlsson hade 
handlat.

Färden gick genom täta bambuskogar, 
som skuggade stigen, och över grässlät
ter, där massor med kor och hästar be
tade. Pojkarna sjöng, och allt var frid 
och fröjd.

Efter ett par timmars ritt kom vi fram 
till en bred flod med vadställe. Här blev 
det matrast med mjölk och majskaka. 
innan dat spännande ögonblicket var inne,

Välkommen till Er

närbutik!
Fri hemkörning!

Mässbackens
Handel
Tel. 500 42

Julklappen för hela familjen i å r . . .
NORDMENDE
NYHET! TV-BANDSPELARE MED 
8 DAGARS FÖRPROGRAMMERING.
En av Sveriges mest köpta TV- 
bandspelare har blivit ännu 
bättre!
□  Programmerbar upp till 

8 dagar i förväg.
□  Upp till 3 timmars speltid.
□  Spelar in TV1 när du tittar på 

TV2.
□  Liten som ett vanligt kassett

däck och lika lättskött.
□  Möjlighet till ljuddubbning. Nordmende video-hem studio VHS.

Piano-SMisse 
Musik

Radio ■ TV

Tel. 406 04
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då vi skulle gå över floden. Till allt 
elände började det regna och åska. Jag 
fick en tjock pläd, som hade ett hål i 
mitten, att trä över huvudet, placerades 
på hästryggen och instruerades att hålla 
säkert i sadelbygeln och att inte släppa 
taget, om hästen halkade. Jag var myc
ket rädd men ville inte visa det. Jag 
skulle vara modig, trots allt.

Hästarna började sakta gå över i blix
tarnas ljus, och jag blev allt räddare. 
När vi var ungefär mitt i floden, blev 
det starka strömvirvlar omkring oss, och 
hästarna började simma. När min häst 
började gå på botten igen, snubblade 
den, men tack vare att Karlsson höll 
hårt i repet och skrek åt mig att inte 
släppa taget, gick det bra. Äntligen var 
vi över.

Nu var det ej långt kvar att rida. Fär
den gick över en vidsträckt grässtäpp, 
camp, som den kallades, där inga träd 
växte. Men på andra siran om campen 
fanns skog och bebyggelse. Vi såg ett 
ljussken, som lyste upp det kolsvarta 
mörkret.

Vid Karlssons tobaksplantage hade 
man tänt ett stort bål för att vägleda 
oss.

V i var äntligen framme. Djuren lasta
des av och släpptes in i en fålla. Jag

fick byta ut mina genomblöta kläder 
till torra. Sen fick vi mat, som var dukat 
på ett sort bord. Men först fick jag gå 
runt och hälsa på alla. Matmor, tant 
Karlsson, var snäll och rar. Hon var så 
glad att hon fått en flicka i huset, för 
hon hade bara pojkar själv. Och tänk, 
bland tjänstefolket fanns det omtalade 
paret Lindström och Svea. Det var allt
så hit de hade flyttat! Jag räknade hur 
många det var, som satt runt bordet 
och åt av den goda maten. Det var tio 
stycken, alla svenskar utom två brasili
anska drängar. Tant Karlsson och Svea 
passade upp vid bordet.

När vi ätit färdigt, knäppte vi hän
derna och tackade Gud för maten. Så 
fick jag hjälpa Svea med disken. Hon 
var så pratsam och berättade om den 
snälla familjen Karlsson. Hon tyckte det 
var roligt, att jag hamnat hos dem. Hon 
sa, att hon skulle spara pengar för att 
fara hem igen. ” Här i Brasilien vill jag 
inte vara. Alla har varit så dumma 
mot mig” , sa hon. ” Och Reionnen var 
väl ingenting att ha. Och inte vill jag 
ha Lindström heller, fast han tror det.” 
Svea pladdrade på, och jag började bli 
trött.

Det blev läggdags, och jag fick änt
ligen uppleva något jag länge längtat

efter, att få ligga i en riktig säng. Den 
stod inne i Karlssons sängkammare, och 
där stoppade tant om mig och önskade 
mig en god natt.

Dagen därpå fick jag tillfälle att se 
mig omkring. Det var en stor, fin och 
välskött gård jag kommit till. De många 
husen var placerade i en stor fyrkant. 
Där fanns ett hus med kök och matrum, 
ett med familjens sovrum och gäst- och 
finrum, ett hus, som kallades sadelhus 
med diverse hästtillbehör, och ett hus 
med drängarnas logi. Ett stycke längre 
bort låg den stora tobaksladan. Själva 
gården var omgiven av vidsträckta ” ros- 
sor” , åkrar. Det fanns gott om djur, gri
sar och höns i massor, kor, tjurar samt 
vall- och vakthundar.

Som gårdens lillpiga fick jag snart 
hjälpa till med arbetet i köket, skala ma- 
nioka, duka och ta hand om disken. 
Tant lärde mig också mycket om mat
lagning.

En gång fick jag hjälpa till i tobaks
ladan, där Svea börjat arbeta. Försedd 
med ett stort förkläde satt jag uppflugen 
på en stubbe och ” ådrade” tobaksblad. 
Jag tog då bort den grova mittnerven 
på bladen, vek ihop dem och lade dem 
i en prydlig hög bredvid. Sedan rullades 

Forts, a sid. 14.

En Glad Jul med klappar från

Berglinds
Nyttiga julklappar är alltid välkomna! •dy....

« G e  H o n o m »
SKJORTOR i flanell, poplin, jersey m. m. från 49:75 
eller varför inte en Lapidus-skjorta, ” den oför
störbara” , enfärgad 179:— , mönstrad 228:—

SLIPSAR i olika kvalitéer och färger från 39:75

Ge honom en PY1AMAS som han sover gott i. 
Finns i trikå, poplin, flanell från 58:50

Varför inte varma och sköna UNDERKLÄDER 
Benklädor, långa ben från 26:75
Benkläder, trosmodell från 14:75

Undertröjor med lång ärm från 45:— 
Undertröjor med kort ärm från 44:75 
eller TENSONS SPORTUNDERKLÄDER.
Värmer fast än du blir svettig.

Morgonrockar
Pullover
Slipov.er
Sporttröjor

Tröja 108: 
benkläder 98:

Overaller från 289:—
från 169:—
från 89:—
från 55:—
från 114: —

★

HANDSKAR en mycket omtyckt
julklapp från 32:50

★
Necessärer, Manschettknappar,

S. Davidsson O R S A
Tel. 40005

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION

Plånböcker och övriga 
presentartiklar i god sortering.

URVAL e KVALITÉ • SERVICE
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ORSA SKOLTIDNING

Orsa
Lärarförening

höll sitt 85 :e årsmöte torsdagen den 23 
oktober i biblioteket vid Kyrkbyns skola, 
där tillsynslärare Göran Jalking hälsade 
välkommen.

Missionsförsamlingens nye pastor, Stig 
Kärrberg, höll en betraktelse med ut
gångspunkt från Psalm 32:8 ” Jag vill 
lära dig och undervisa dig om den väg 
du skall vandra, jag vill giva dig råd 
och låta mitt öga vaka över dig.” Efter 
psalmsång och bön höll rektor Olle Bjärk- 
mar parentation över den sedan förra 
årsmötet bortgångne medlemmen Litens 
Anders Eriksson, Skattungbyn.

Ur årsmötesprotokollet kan nämnas att 
Olle Bjärkmar omvaldes till ordförande 
för kommande verksamhetsår. Omval 
blev det också av styrelsens övriga fyra 
ledamöter: Elisabeth Verona (kassör), 
Siv Larsson (sekr), Gudrun Eriksson och 
Ingegerd Fjelstad.

Till redaktör för Orsa skoltidning om
valdes Pelle Jakobsson och till redak
tionskommitté i övrigt omvaldes Ulla 
Enmalm, Johannes Hasmats, Inga-Britt 
Johansson, Tommy Jonow och Hjalmar 
Hedman, vilken lovade stå kvar ett år 
tills efterträdare ” skolats in” .

Det blev också omval av revisorerna 
Gustav Montelius och Rolf Liljeberg, 
med nyvalde Arne Svadling som supple
ant.

Efter kaffesamkväm vid de trevligt 
dukade borden tågade så en skara in
tresserade iväg till kyrkan, där Bengt 
Isaksson demonstrerade den nya orgeln 
och lät åhörarna lyssna till, jämföra, och 
inte minst, njuta av tonkaskader från bå
de gamla och nya orgeln.

Nästa årsmöte (hösten — 81) kommer 
att förläggas till den skola som står när
mast på tur: Orsaskolan.

Siv Larsson

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

m m m m -
Orsa, tel. 403 40

Skol nytt
Lgr 80
är beteckning på den nya läroplan för 
grundskolan, som i sin helhet ska till- 
lämpas fr. o. m. läsåret 1982/83.

Under läsåret ägnas studiedagarna åt 
information om den nya läroplanen och 
hur vi ska tillämpa den hos oss.

I varje kommun skall skolarbetet pla
neras och redovisas i en arbetsplan, dels 
för rektorsområdet och dels för den en
skilda skolan.

Arbetsgrupper har tillsatts med repre
sentanter för skola, skolstyrelse, SSA-råd 
och föräldrar, som gemensamt ska för
söka komma fram till vad vi vill satsa 
på med utgångspunkt från den nya läro
planen.

Det tillvalssystem vi nu har på hög
stadiet med möjlighet att välja något 
av språk, teknik, ekonomi eller konst 
försvinner. I stället beslutar varje skol
styrelse om de tillvalsämnen som ska 
erbjudas eleverna. Treåriga kurser i tys
ka och franska skall alltid erbjudas.

Olle Bjärkmar

Boutique
Magre

Ungt och smart mode 
för alla åldrar.

Kyrkogatan 8 
Tel. 418 46

Bar, Konditori och Pizzeria

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

ORSA, tel. 400 27

Orsa-Mora Antik
—  Hans Rabcnius —■ 

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

Köper och säljer 
Guld, mynt, antikviteter, sterbhus 

Auktionsuppdrag emottages

BIBIs
LAMPSHOP
Tel. 424 07

A llt i lampskärmsmaterial!

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

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

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik
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ORSA SKOLTIDNING

Julklappsböcker från Orsa
En lindring av eventuella julklapps- 

bekymmer torde orsaborna ha fått i 
och med höstens utgåvor av böcker med 
anknytning till vår bygd. En god bok 
är ju ingen dålig julklapp! Inte mindre 
än fem böcker av orsaförfattare har la
gom till jul hamnat på bokhandelsdis
ken.

Dagspressen har redan utförligt re
censerat dem, varför vi nöjer oss med 
följande lilla presentation:

Orsa Besparingsskog 100 år är titeln 
på en gedigen och intressant utgåva 
om ” Besparingens”  sekellånga historia. 
Förvaltare Olle Larsson svarar för krö
nikan och hans medhjälpare Olle Ri
sveds och Gösta Semneby för det rika 
bildmaterialet.

Greta Jakobsson har i sin roman Så
som vit ull skildrat ett autentiskt rätts
fall i Orsa i slutet .av 1700-talet, då en 
kvinna från Mickelvål dömdes ” att hals
huggas och å båle brännas”  för barna
mord. Förutom berättelsen om kvinnans 
hårda öde ger romanen en god inblick 
i förhållandena i det gamla Orsa, om 
kampen för att överleva, om svält, sjuk
domar och vidskepelse, om arbete i by 
och mark, om bygemenskap på gott och

ont samt om kyrka, prästerskap och myn
dighetspersoner.

Kerstin Masser kallar sin bok Där 
fibblorna blommar. . .  I en samman
hängande berättelse, där barn spelar hu
vudrollerna, får läsaren följa livet och 
arbetet på en fäbodvall. Författarinnans 
egna barndomsupplevelser i Fjäsko torde 
ha varit inspirationskälla till denna bok.

Orsa Besparingsskog kan delvis sägas 
stå bakom de två övriga utgåvorna. Tack 
vare generöst bidrag av allmänningssty- 
relsen har det nämligen varit möjligt 
att ge ut dessa två: Ossfok sö sjungged 
ö glämed, en antologi av göteborgslektorn 
Per Lindvall (med sommarviste i Skatt- 
ungbyn), och E wa jenn gäng, en sam
ling berättelser på orsamål av Ossmols- 
lag.

De båda böckerna på vårt socken- 
tnål kompletterar varandra bra. I anto
login gäller det målet mest i bunden 
form med den 1964 bortgångne skalden 
och hembygdsvännen Jemt Hans Jons
son som huvudgestalt. Ernst Grandell 
är självfallet representerad liksom andra 
av våra läsare välbekanta diktare: Näs- 
nissa Olov, Dagmar Mårsén, Sixten Käll- 
berg och Karin Linneborn m. fl.

Bidragen i Ossmolslags bok är där

emot, på några undantag när, fritt be
rättade. Här några exempel bland trettio
talet uppsatser: Linnea Diffner: Um
wåre fikk i fi mofa börti smio (Om 
vårarna fick jag följa morfar till smed
jan), Anny Nyberg: Um gårdfariandul 
fär i tidn (Om gårdfarihandel förr i ti
den), Erik Lif: Lätsmedli ir wextömå 
(Läkemedel ur växterna), Anna Björk- 
qvist: Tunnbresbak (Tunnbrödsbak).

Båda utgåvorna är förtjänstfullt illust
rerade, ” Ossfok . . .”  med gamla foton 
samt teckningar av Johannes Hasmats, 
” E wa jenn göng”  med teckningar av 
Atle Lenner.

Berth Nordlund och hans medarbetare 
i Ossmålslag och Per Lindvall har all 
heder av sina bemödanden. Genom sina 
arbeten har de tvåfaldigt bidragit till 
värdefull dokumentation, dels av vårt 
urgamla sockenmål, dels av livsföringen 
i det gamla bondesamhället Orsa.

Slutligen bör påpekas, att den, som 
inte behärskar orsamålet, mycket väl kan 
tillgodogöra sig innehållet. Lindvall har 
försett dikterna med kommentarer och 
ordförklaringar och har också flera bi
drag på vanlig svenska. I Ossmolslags 
bok är alla berättelser översatta.

Red.

Julbrådskan 
i full gång...
Handla nu som alltid hos

Ohlins Möbler AB
”1 ropet mer och mer”

Orsa • Tel. 405 64■ji» w ;«
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Je jolwajsa
Do då gråni a du, fel, äddji 
sö um jolafton wi skum ta in?
Du bell gäm-nå atta widåskäls-wäddji, 
Ast i stugun o liser-up sinn!

Dja e ö brässler a tjimma, 
djetär, dem jåtå nug bår, 
sö int Snälla ö Snövit sinå, 
mes du sjöv in-i jolstugun mår!

Smir silåre, du, mi ister, 
bö remär ö temär ö öllt, 
sö du kånn stira a eger eld wister, 
ö dem i mjoker, mes ä bi köllt.

A  du spårå nö turrä a tindrun, 
lä lis-up tjertj-wejjen mi?
Fär-tä fårå kånn indjön indr’ånn 
sö kappal a i senn bi.

Snårt Ijod ån, dar-up-i, psalmen 
Um Joldåjn, mi egån röst,
Um Krippim i jato ö almem,
Sö kånn dja frid in-i öllo brest.

Ovanstående dikt av Jemt Hans Jons
son är hämtad ur ” Ossfok sö sjungged 
ö  glämed” . Den är tidigare, 1966, pub
licerad i Orsa Skoltidning. Här följer nu 
—  också ur ” Ossfok . . ”  —  utgivarens 
kommentarer:

Dikten är enkel och folklig. En rad 
specifika sockenmålsord, som har med 
julen att göra, ger dikten stämning och 
pregnans.

99.Kappal”  —  termen syftar på Skatt- 
nnge kapell, som var Mässbacks-folkets 
närmaste kyrka.

Några ordförklaringar:
Strof 1
äddji, sup. av ögga, hugga 
gämmå, gömma
widå-skäl, vedbod; eg. ett igenfodrat 
portlider (grindskäl), använt som vedbod 
Strof 2
brässler, plur., finns ej i sing.3 en slags
” sörpa” , hackad halm, löv, havreagnar,
vatten, lite mjöl e, hö
tjimmå, dativ plur. av tjir, plur. tjiner,
ko
bår, barr (gran- och tallkvistar) 
sinå, sina (om ko3 sluta mjölka)
Strof 3
silå-re, seldon ister, fett
eger-wister, höger-vänster 
Strof 4
turrä, tjärvedsbit tindra, fackla 
Strof 5
jata, matho, krubba; det sistnämnda or
det användes mest, när det gäller hästar; 
jata används mera om mathoarna i fjö
sen, ladugårdarna för kor, får och getter.

Sammanfattning:
Strof 1. Julens förberedelser av olika 

.slag nämnas. Julgranen bör huggas i god

ORSA SKOLTIDNING

Hembygdens språk 
- vårt arv av Ingvar Svensson

Människan har ett biologiskt grundat 
behov av att känna sig rotfast. Om för
ändringens vindar blåser för hårt, blir 
hon vilsen och otrygg. Hembygden och 
dess språk har därför i alla tider bundit 
oss människor med starka känsloband. 
Världen över hålls hembygdsintresset le
vande, kanske därför att vi endast vågar 
möta det nya i tiden utifrån en djup 
förankring i det välkända.

I Orsa och dess byar har det kultu
rella hembygdsarvet vårdats med stor 
pietet och kärlek till dess särart. Särskilt 
glädjande är att även orsamålet, denna 
klenod bland svenska dialekter, under 
senare år kommit att omfattas av ett 
varmt och levande intresse. En ny be
kräftelse härpå utgör den i höst utkom
na boken Ossfok sö sjungged ö glämed, 
en samling visor och berättelser på orsa- 
mål, sammanställda och kommenterade av 
lektor Per Lindvall.

Här möter oss de flesta av Orsas dik
tare med sina poetiska hyllningar till 
hembygden och dess sköna natur, till för
fäderna och deras kulturskapande var- 
dagsslit, till ” de då bånd in-i lajvi, sö 
jetter ossmol99. Diktsamlingen förmedlar 
ett budskap, utsagt med många röster 
och i skilda tonlägen: ni unga, ta emot 
detta rika hembygdsarv från gången tid 
och vårda det med aktsamhet. Häri ut
trycks en innerlig omtanke om bygdens 
och folkets framtid, och den skall inte 
förringas, även om känslosamheten ibland 
fått en framtoning, som tycks främman
de för orsafolkets kärva lynne.

Orsamålet har alltid varit ett i det 
närmaste renodlat talspråk. Små, tre
vande och mödosamma försök att skriva 
bygdemålet har gjorts tid efter annan, 
och något har också kommit i tryck. Men 
det har inte varit en lätt uppgift att ut
veckla skriftspråket, särskilt inte i met
rikens och rimmets tvångströja. Språket 
blir valhänt, och stavningen blir en stö
testen, då de olika byamålen kommer 
till tals i sin fängslande men ännu svår
gripbara formrikedom. Att överföra en 
gammal jordbruksbygds fåmälda och var-

(PÖÖfOH
sö sjunggtb ö glämefr

dagsinriktade talspråk till skimrande 
poesi kräver en mycket lång tradition, 
som ännu inte hunnit utbildas i Orsa- 
bygden.

Lindvalls diktantologi är en samman
fattning av de litterära framstegen hit
tills. Den är en betydelsefull prestation i 
sig, värd uppskattning och stöd. Men 
jag betraktar den än mer som en stimu
lerande utgångspunkt för orsamålets 
framtida gestaltning och som en uppford
ran till framför allt ungdomen att ta 
vara på sin hembygds språk, hålla det 
levande i tal och skrift, och utveckla 
dess inneboende poetiska kraft. Kommer 
den inte fram redan i Ernst Grandelis 
till synes enkla men dock så genomlyst 
rena ordkonst:

Sjå dåjnå embigd jenn sumårsmörgon, 
dö soli stajg-up evör Diggörbjar.
Sjå, sula i redo i fartöm 
ö ettör flugömå stjekör ö far.
Döddjön glimär sö fint i grasi.
Öllt wil nu livå ö ta-si.

Ingvar Svensson

tid, men lämpligen gömmas bakom ved- 
bodsväggen.

Strof 2. Djuren bör få lite extra till 
julen och inte fara illa, när människor
na gör det festligt för sig. Hö och ” sör- 
pa”  åt korna; getterna nöjer sig med 
barr (bår), d. v. s. gran- och tallkvistar.

Strof 3. Seldonen bör ses över och 
smörjas med fett, så de inte styvnar i 
kylan, när kyrkskjutsen skall hastigt och

lustigt selas ut på julnatten. Specifikt 
orsmålsord: silåre (seldon).

Strof 4. Färd till julottan med bloss 
(tindra, här dativ).

Strof 5. Julpsalmen brusar i kyrkan. 
Den handlar om barnet i krubban här, 
som nämnts, det specifika orsamålsordet 
för matho åt kor o. dyl. tamdjur, även 
använt av Jemt Hans i hans tolkning av 
julevangeliet, se Orsabibeln, Luk. 2:7.
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O R S A  S K O L T I D N I N G

Julklappstips 
från Dahls Eftr.

Västar, blusar, kjolar koftor, 
varma strumpbyxor för vin
terbehov m. m.

Tel. 401 91

Stövlar, tofflor
— populära ju lklappar

Finnpers Skoaffär
Järnvägsgatan 

Tel. 402 32

ANDERS

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas Sj- Fönsterglas 

Inramningar

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Tarkett. Även avpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
M O RA, Fridhemsgatan 3 
Tel. 0250 /136  62

den tiden...
många i min ålder, som ej ens kunna 
skriva sitt namn.)

Sedan gick jag i folkskolan i Kyrkbyn 
för Grape två år och en hösttermin för 
pastor Timm, så nog har jag fått skol
undervisning.

Ur Halvars Lars Larssons uppteckningar 
1929.

DE FATTIGA OCH DE RIKA 
Varför ska vi i-land bestämma om 

dem i U-land? Folk i de andra världs
delarna, t. ex. Afrika får bara äta lite 
mat, medan vi i I-land får äta så myc
ket vi orkar. Varför kan inte vi ge dem 
kläder och pengar? De odlar mat och 
syr kläder åt oss i stället och får bara 
lite betalt för det. Vi tackar inte för 
mat och kläder, som vi får, utan vi bara 
säger, att vi ska ha saker och ting. Man 
ska kunna dela med sig, och inte bara 
tänka på sej själv jämt. Om alla delar 
med sej, så blir det mycket bättre. Det 
tycker säkert alla människor på jorden.

Karin Kallman, 
åk 3

M ITT MARSVIN 
Mitt marsvin är ett släthårigt mar

svin. Den är helbrun med en vit strim
ma på nosen. Han heter Vitnos. När 
Vitnos gäspar ser han rolig ut. Han 
kvittrar som en fågel. När han äter låter 
det som SMAGK, smack, smack, smack 
o.s.v.

Maria Helgesson, 
åk 5

xBANKEN
DALARNA
—  HEM MABANKEN

I D a l a r n a  -  F ö r  D a l a r n a !
ORSA tel 402 66. Exp-tider månd-fred 9.30— 15.00, torsd även 15.00— 17.30

LÄNS<

j f  /»
BENG TSSO NS

ORSA

BENGTSSONS
BEGRAVNINGS
BYRÅ

Ombesörjer
allt inom branschen

Gravvårdar
ALLT I BINDERI Tel. 418 40, 443 66

1 0

Blads Mor i Kallmora, född Laggar 
Anna Olsdotter i Slättberg 1847, berät
tade följande om sin skolgång:

—  Min bror blev skollärare, då han 
var på 18-de året, innan jag började sko
lan, men sedan gick jag i skolan för ho
nom, (det var 14 år mellan oss).

V i voro tre, som följdes åt i läxorna 
hela tiden. Jag och en kulla från Slätt- 
berg samt Britte, som sedan själv blev 
skollärare. De voro två år äldre än jag, 
men jag följde dem ändå. V i måste lära 
oss hela katekesen och bibliska historien 
utantill från pärm till pärm. Då jag var 
10 år3 hade jag läst upp båda böckerna, 
och min bror undrade vad han skulle 
sätta mig till. Sedan fick jag lära mig 
psalmverser och bibelspråk. V i fick ock
så lära oss skriva och räkna. (Jag vet

JUL-DIKT
Jag tycker det är kul på jul.
Då får man vara uppe länge, 
och slipper gå till sängen.
Man kan knäcka nötter 
och ha bara fötter.
Man kan leka tomte-Nisse 
med en liten kisse-misse.

Jerker Westin, 
åk 3

U-landsveckan
När vi den 17/11 tömde vår sparbössa 

från utställningen, visade den sig inne
hålla 512 kr 55 öre.

Vi skickar pengarna till Tanzania.
3— 4:an, Kallmora

Det var på den tiden...
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BERGSINDIANERNA 
Del 1. Lilla Örnen

En skön höstmorgon blåste en skön 
höstvind över det lilla berget. Lilla Ör
nen vaknade sen gick Lilla Örnens syst
rar och hämtade vatten. Då fick de 
syn på några bleka ansikten. De sprang 
direkt hem till sin far, som var hövding. 
Hövdingen hette Takuna.

En dag försvann en av Lilla Örnens 
systrar, som hette Smultronet. Takuna 
och hans bästa krigare gav sig ut och 
letade efter Smultronet. Det tog en hel 
dag, att hitta något spår efter Smultro
net. Inte förrän nästa dag hittade man 
henne halvdöd med ett skott i magen. 
Det var en hemsk syn. De tog hem hen
ne till byn, för att alla skulle få se en 
sista glimt av henne. Kvinnorna och bar
nen grät över den hemska sorgen, sär
skiltskilt Lilla Örnen.

Efter begravningsceremonin gick de 
och lade sig. Men Lilla Örnen stannade 
kvar ute ett tag. Han hade svurit att 
hämnas. Nästa dag vaknade Lilla Örnen 
tidigt på morgonen. Han red iväg från 
byn på sin mustang. En bit utanför byn 
grävde han upp Smultronet. Han skar 
ut kulan och såg att det var en pawne 
som skjutit henne. Han red genast till
baks till byn och berättade för sin far 
om det hela. De grävde upp stridsyxan. 
Efter några veckor krigade de mot paw- 
nes. De dödade varenda pawnes. Barnen 
och kvinnorna sparade de. Då hade 
Lilla Örnens hämnd uppfyllts.

Jakob Limby, 
Mikael Järvegård, 

åk 3

FÅNGEN
Prästen till fången i elektriska stolen: 

—  Har du någon sista önskan? 
Fången: —  Ja, håll mej i handen. 

Karl-Erik Lindh, 
åk 6

Runes Kiosk 
& Grillbar

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

Järnvägsgatan 27, Orsa Frick & Bergman
Tel. 422 06 Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. . .

Fullständig bil- 
verkstad • Allt

Vardagar \1 ClklA fl inom däckservice 
\ \ N H H / /  Tvättmaskin som

husmanskost tvättar, vaxar 
och torkar bilen

OM  EN HUND
Hej jag heter Max. Nu ska jag gå ut 

och gå i skogen. Det är kul att gå till 
bäcken och bada. Sen går Max hem 
och lägger sej på gräsmattan på går
den. Där är det soligt. Där tycker Max 
det är skönt. Sen kommer matte ut med 
mat åt Max. Han blir glad och hoppar 
upp på matte. Max börjar äta i hund
skålen. Det är gott tycker Max. Det är 
hans älsklingsmat i dag. Max har varit 
snäll därför får Max sin älsklingsmat. Så 
går han bort till trädgårdslandet och 
lägger sej. Där är de skönare för det 
ligger en filt på gräsmattan. Max som
nar på filten vid trädgårdslandet.

Camilla Swälas, 
åk 2

Det är vi som säljer 
Valmet Traktorer 
Sampo Tröskor 
New Holland Skörde
maskiner

Sty/Ö
C* y  Tel.0250-42097

7  ORSA ~

GOD JUL
önskas ärade kunder!

Nilsons Rör AB - Orsa
Tel. 400 35, 423 17
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Begravningsbyrån 
i Orsa
Levenius Blommor
ombesörjer allt inom branschen 

Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Dalaskeden
med Ängsklockan och Dalahästen 
i kontrollerat silver.

Silversmycken
med stenar från Digerberget och 
Orsa Finnmark.

Guldsmeden
THORBYS AB, ORSA • Tel. 431 50

Toyota
Alfa-Romeo

BMW
Jeep

Alltid bra, begagnade 
bilar i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Till Klockars kan man gå
och många tips om klappar 
få.

Tel. 403 20

NÄR JAG BLEV RÄDD 
Då jag skulle gå till skolan en morgon, 

så hörde jag någonting som frustade. 
Jag tittade upp, och då såg jag en jätte
stor älg, som stod och tittade på mej. 
Jag tyckte den såg arg ut. Han hade 
många horn. Jag satte mej på cykeln 
och cyklade allt jag kunde.

Susanne Dahl, 
åk 4

SKATEBOARD-ÄVENTYRET 
Det var en gång en pojke, som fick 

en skateboard. Pojken hette Niklas. Han 
ville lära sig åka, men han kunde inte. 
Han ramlade gång på gång och rätt 
som det var, körde han in i en bil och 
bröt benet.

När han låg på sjukhuset, fick han 
ett brev. Det var en beskrivning, hur 
man åkte skateboard. När han blev frisk 
igen lärde han sig åka. väldigt bra.

Oskar Blom, 
åk 3

DEN RIKTIGA JULTOM TEN 
Förr i tiden fanns många riktiga jul

tomtar, alltså sådana som inte klär ut 
sig. Nu har de utrotats. Men det finns 
en kvar och han tomtar bara hos famil
jen Svantesson i Enköping. Varje jul
afton kommer han och ger dem jul
klappar som de önskar sig.

I fjol 1979 så fick han inte, kunde 
komma till Svantesson det året.

När han låg i sängen, så kom en hus
tomte tassande in i rummet, och sa att 
han kunde tomta hos Svantesson i stället. 
Det gjorde han, så det blev en lyckad 
jul ändå.

Ingrid Halvarsson, 
åk 5

Teckning: Nic la s  W estb lom , 
å k  6  o c h  A n g e l i c a  H o g e n l i n d ,  å k  4

CIRKUSEN
Vi spelade teater och Johan filmade 

oss med TV-kamera.
Först kom trollkarlen och trollade 

bort en peng.
Sen kom de vilda hästarna direkt från 

Afrika.
Emmy och Charlotte kom in och 

rockade med fina rockringar.
Anna G spelade fiol.
Nu ramlade clownerna in och spelade 

instrument.
Vi gick på bänkar, men Johan filma

de bara kroppen så det såg ut som om 
vi gick på lina.

Emmy filmade elefanterna.
Nu var det gymnastik med kullerbytta, 

stå på händer, hjulning och rullning, 
berättade cirkusdirektören Forsberg.

Bergetskolan, 
åk 1

VAR RÄDD OM NATUREN!
När jag går där och tittar på stenar 

och stubbar, så märker jag, att naturen 
är något fantastiskt, något fantastiskt, 
som vi måste ta vara på.

Melker Jernberg, 
åk 6

JUL IGEN

Tomtar små trippa fram på tå.
De har ett fat med skorpor spröda. 
Tomtarna små och röda, 
klappar stora, små.
Kälken ute är stor och blå.
Nej, mina tomtar små 
nu måste ni gå.

Anna Dilworth, 
åk 5
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EN ANNAN SORTS RELIGION 
För länge, länge, länge sen så långt 

sen du inte kan tänka. Då trodde man, 
att jorden var platt. När man levde på 
jorden, så skulle man gå och gå tills man 
kom till en stor, stor mur. Innanför den 
muren bodde Gud. Man kunde inte 
klättra över den, och inte gå runt den. 
Det fanns ingen öppning. Om man gick 
efter muren, så kom man till en öpp
ning. Innanför den muren bodde den 
onde. En del människor frestades att gå 
in dit. De trodde, att man kunde gå in
nanför muren till Gud. Men då är man 
fast. Man ska stå utanför muren och 
tro att Gud kan göra allt. Om man 
gjorde det, öppnade Gud muren, och 
man släpptes in. Men bara en i taget!

Ulrica Björklund 
åk 4

NÄR VI KÄRNADE SMÖR 
Vi tog 3 dl grädde i en skål. Alla 

fick vispa var sin gång med Frökens el- 
visp. Det var enkelt.

Först blev det bubblor på grädden. 
Sen blev den tjockare och tjockare. 
Grädden blev gul. Till slut såg vi små 
smör-klumpar, som blev större och större 
ju  mer vi vispade. Det blev kärn-mjölk 
i skålen.

Vi tvättade smöret tre gånger i ett 
smör-tråg av trä. Alla fick tvätta en 
stund. Sen saltade vi vårt smör.

Till slut blev det en stor fest med 
smör och kex. Vi drack kärnmjölk till. 

Vi hade jätte-kul!
Barnen i Kyrkbyn 

åk 2

TANKEMÖDA
Jag sitter här och våndas och svetten 

droppar från min panna och blodet kom
mer rinnande fram över min penna för 
att skriva de här fjuttiga raderna.

Anders Thoms 
åk 5

JAG ÄR SCOUT
Jag går på scouterna. Det är jätte-kul. 

Vi har fått halsdukar men inte skjorta. 
Våran grupp heter Musen.

Joachim Wallin 
åk 2

MINA KANINER
Jag har sju kaniner. Men från allra 

första början hade jag bara två. Då trod
de jag, att det var två honor, men det 
var det inte. Smulan och Skuttan hette 
dom då. Men så fick Smulan ungar, och 
jag blev tvungen att ta bort Skuttan, 
som nu heter Skutt, annars hade han 
bitit ihjäl ungarna. Smulan hade fått 
fyra ungar. När ungarna slutat dia mam
man, gav jag bort två. Stampe och 
Skuttan hette dom.

Efter några veckor fick Svartan ung
ar 3 st. Det är de jag har nu. Men de 
är så små ännu, så de ligger kvar i ul
len. Mamman har bäddat ner dom. Pap
pan till dom är Skutt och hennes bror 
Grålle. Jag var rädd att Svartans ungar 
skulle bli misshandlade, men det blev 
dom inte. Två av ungarna ska Ingela 
ha, och den tredje ska Susanne ha.

Camilla Spännar 
åk 6

ORSA SKOLTIDNING

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman  —

Tel. 406 85, ORSA

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

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

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

Järnvägsgatan 15, tel. 413 32

Orsa Ram & 
Glasmästeri

Järnvägsgatan 23, Orsa 

Tel. 425 74 ankn. bost.

Allt inom 
glas och ram

Säg det med 
blommor i jul!

Julgrupper, Julstjärnor, 
Begonior m. m., m. m. 
som vanligt i s to r 
sortering.

/ t  A _________
B EN G TSSO N S

Tel. 418 40
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Teckning: Tomas Rosenquist, 
å k  6  o c h  

M a rie  M a k lin , å k  5



ORSA SKOLTIDNING

Utvandringen. Forts, från sid. 6.

bladen ut till tjocka rep, som upprullade 
på käppar fick torka i solen.

Under lugna hemmakvällar brukade 
vi samlas kring köksbordet. V i drack då 
en sorts te, som framställts av bladen 
från en buske, som växte på farmen. Te
bladen lades i botten på torkade pum- 
por, s. k. kojor. Hett vatten hälldes över, 
varefter man sög upp det i sugrör. Teet 
kallades matte, och det hade en bitter 
smak. Det pratades och sjöngs visor. 
Själv fick jag göra min brasilianska sång
debut med ” Dold mellan furorna ligger 
en koja . . som jag lärt mig i skolan 
hemma i Kiruna. Tant spelade på en 
gammal gitarr och sjöng kärleksvisor och 
psalmer. Ofta sjöng vi tillsammans ” Tryg
gare kan ingen vara” .

Ja, nog var det mycket arbete på den 
stora gården. Efter tobaksskörden kom 
turen till sockerrör och majs, och då ar
betade man från tidigt på morgonen till 
sena kvällen. Så blev det tid för den 
stora slakten, vilken skedde med stor 
brådska. Köttet måste snabbt skickas till 
slakteriet. Kylhus fanns ju inte och vär
men var stark.

Nog tyckte jag att det var hemskt, att 
titta på slakten, men jag kunde inte låta 
bli. Visst var det väl djurplågeri, när 
man band en stor tjur vid en påle, vicka
de omkull den och stack den i bröstet 
med en lång kniv. Det stackars djuret 
reste sig och stapplade runt pålen tills

★  El-installationer
★  El-reparationer
★  El. hushålls

apparater

Helgesons El
Tel. 416 11

Hur har Du 
det med synen?
Kontrollera regelbundet!

Glåa Optik
Olle Gustafsson

Kyrkogatan 10, Orsa, tel. 400 90

Av socialstyrelsen leg. optiker

det, när blodet runnit ur, med ett bölan- 
de stupade till marken. Kroppen hissa
des sedan upp, flåddes, styckades och 
fick ge plats för nästa offer. Jag skrek 
och hade mardrömmar på natten efter
åt.

En söndag följde jag med till en guids- 
tjänst hos en annan svensk familj någon 
mil därifrån. När vi sent på kvällen kom 
hem igen, väntade en överraskning. Vi 
hade fått främmande. Det var far och 
Sveas svåger Karl, som kommit ridande 
på lånta hästar för att hälsa på. Jag 
blev så glad. Vi satt och pratade till 
långt in på natten.

Far hade två viktiga saker att berätta, 
en rolig och en tråkig. Det roliga var3 
att familjen snart skulle förenas igen, 
eftersom vi nu fått löfte om en egen ko
loni. Det tråkiga var, att Lillan hade 
blivit sjuk igen. Jag blev så ledsen, när 
jag hörde detta, att jag drog mig undan 
i en vrå och grät. Jag tänkte på Lillan 
och jag tänkte på mor> som åter fick 
prövas. Snälla tant Karlsson kom och 
tröstade mig så gott hon kunde.

Dagen därpå red far och Karl tillbaka 
till Guarnay. Jag skulle stanna hos Karls
sons ännu en tid.

En dag var jag ensam inne i köket och 
kokade manioka. Tant och Svea syssla
de med tvätten nere vid floden. Då kom 
Lindström in och befallde mig att värma 
vatten på spisen. Jag lydde. När det var 
gjort, skulle han ha balja, tvål och hand
duk, för det skulle bli fottvätt. Jag ord
nade allt detta och började duka till 
kvällsvard. Men Lindström sa, att jag 
skulle tvätta hans fötter. ” Det får du 
göra själv, för jag har inte tid” , svarade 
jag. ” Är du uppnosig, jänta!’5 röt han 
då, tog mig i håret och drog mig till bal
jan. ” Nu gör du som jag säger, annars 
ska du få se på annat!” Jag slet mig och 
sprang gråtande ut på gården. Han efter, 
och snart var han ikapp mig. Han drog 
mig i håret och tvingade mig tillbaka 
till baljan. Där stod jag så på knä, men 
hans lortiga fötter ville jag inte röra. Då 
började örfilarna vina. Det sved i skin
net på mig, och jag grät.

Som tur var kom Erik, en av Karlssons 
pojkar, till min räddning. När han fick 
veta orsaken till uppståndelsen, körde 
han ut Lindström på gården, och där 
blev det gräl och slagsmål. Den här 
gången var det Lindström, som fick smäl
larna. När så farbror fick nys om saken, 
blev han väldigt arg. Han sa till Lind
ström: ” Här får var och en sköta sin toa
lett själv. Flickan har ingen skyldighet 
att passa upp på dig. Nu får du packa 
dig iväg! Här har cki inget mer att skaf
fa.” Och Lindström packade sina saker 
och följde med nästa fora till stan. Men 
Svea, hon stannade kvar hos Karlssons.

Tiden gick, och jag trivdes bra hos 
de snälla människorna. På barns vis lär
de jag mig språket, portugisiska, lätt, 
och jag tyckte allt gick som en lek.

En söndag skulle det bli gudstjänst hos. 
Karlssons, och det fejades, städades och. 
bakades. Prästen kom på lördagen. Han 
ung och ny och hörde till Svenska Mis
sionen i Guarnay. På kvällen höll han an
dakt med oss och läste ur bibeln. Så be
rättade han, att han besökt svenskarna,, 
som bodde i föreningshuset i stan, och 
han var bekymrad. Situationen bland 
nykomlingarna var besvärlig.. Klimatfe
bern härjade, och flera av utvandrarna 
hade dött, barn hade blivit föräldralösa, 
och många låg på sjukhuset. På guds
tjänsten tänkte han vädja till gammel- 
svenskarna om hjälp till de behövande.

Klockan tio på söndagen började gäs
terna anlända. Svenskar från trakten 
kom ridande eller åkande med häst och 
vagn, och snart var där fullt med folk. 
Pastorn höll sin predikan. Han talade så 
medryckande. Alla stämde in i sången 
och den avslutande bönen Fader vår.

Så samlades man kring de på gården 
dukade borden. Där fanns mycket gott, 
bl. a. helstekt gris. ” Tänk vad disk!” 
var min tanke, för jag skulle få ta hancl 
om den efteråt. Nå, det blev inte så 
farligt med den saken, för flera av flickor
na hjälpte till.

De vuxna fortsatte samvaron med sina 
samtal, medan vi barn ägnade oss åt 
lek och ras. Dagen gick så fort, och det 
stod inte på, förrän gästerna framåt kväl
len tackade och återvände var och en 
till sitt.

Den dagen kom till slut, då jag måste 
skiljas från familjen Karlsson. Far kom 
ridande för att hämta mig. Vi hade änt
ligen fått oss tilldelad en koloni.

Det blev återigen till att packa tillhö
righeterna. Tant och farbror var så leds
na, när deras lillpiga skulle flytta, och 
det var jag också. Farbror kom med en 
höna och en tupp, som vi skulle ta med 
till kolonin. Av tant fick jag klännings
tyg och en slant. Far fick också presen
ter, en rulle tobak och några flaskor 
mjölk.

Jag hade nu blivit en van ryttare, och 
jag tyckte färden till Guarnay gick som 
en dans.

Vår familj förenades igen, men en av 
oss var borta för alltid. Lilla Nora, fyll
da två år, hade avlidit i svåra krampan
fall. Begravningen hade skett i all enkel
het. Då ingen präst funnits till hands, 
hade far själv förrättat jordfästningen 
med psalmbokens hjälp. När vi andra nu 
beredde oss att flytta till ett eget hem, 
låg Nora begraven på kyrkogården i 
Guarnay. Olga Jakobsson

Fortsättning följer i nästa nummer!
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Bra möjligheter i Orsa 
undervisa vuxna med 
läs- o. skrivhandikapp
Förmågan att läsa och skriva betrak

tas i dag närmast som en av de grund
läggande mänskliga rättigheterna. Men 
visste du, att minst 100 000 svenskar i 
dag har stora svårigheter att läsa och 
skriva så bra att de klarar sig i samhället. 
Den siffran ökar varje år med 1000-talet 
elever, som slutar grundskolan utan de 
grundläggande kunskaperna.

Bristen har oftast inte något med för
ståndshandikapp att göra, säger studie
rektor Rutger Brodd vid Orsa Vuxen- 
gyninasium. Många andra orsaker kan 
ha spelat en viss roll under skolåren. 
Vad vi nu arbetar intensivt med, och 
är ålagda att göra, är att med uppsö
kande verksamhet söka hjälpa alla över 
16 år med läs- och skrivsvårigheter.

Ett problem näf det gäller läs- och 
skrivhandikapp är att den drabbade 
skäms och håller det hela hemligt.

Därför har vi enligt direktiv börjat 
med uppsökande verksamhet, där vi ge
nom företag, fackföreningar, militära 
myndigheter, arbetsförmedling m. m. 
hoppas komma i kontakt med dem som 
behöver hjälp och som önskar sådan.

W S i

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

jljlj wesströms w s
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

Naturligtvis hoppas vi också att det 
så småningom blir så att de med läs- 
och skrivsvårigheter själva tar kontakt 
med oss.

Här i Orsa har vi ett bra utgångsläge 
för den här undervisningen. Fördelen är 
att vi är en egen skolenhet med lärare, 
vana att undervisa vuxna elever. Där
med har vi genom åren haft möjlighet 
att utveckla det pedagogiska inslaget 
väldigt mycket. Just kontakten mellan 
lärare och elev ser vi som väldigt viktigt.

Att eleven hos oss smälter in bland 
övriga vuxenstuderande är också ett plus. 
Då behöver han/hon inte känna sig ut
pekad. Men för dem, som ändå tvekar 
att ta steget, finns också möjlighet till 
privat undervisning i hemmet, på arbets
platsen eller på något annat sätt, som 
vi gemensamt kommer fram till.

Stort behov?
Främst storstadskommunerna har kom

mit långt i den här undervisningen. Men 
trots att så många svenskar har problem, 
visar en delrapport från 1979 att inte 
mindre än 79 procent av eleverna är in
vandrare. Av den svenska gruppen är 
hela 71 procent män.

Våra undersökningar har ännu inte 
gett klart besked, hur stort behovet av 
den här undervisningen är i Orsa. Men 
att det finns är fastslaget, och vi anar 
att många har problem. Ett problem, 
som ibland lett till att de drabbade bli
vit utslagna. Vi har också åsett behovet 
genom att vuxna kommit till oss och 
bett om hjälp, trots att vi tidigare inte 
haft någon kampanj för den här möjlig
heten.

Alla begåvningsnivåer
Läs- och skrivsvårigheter kan före

komma på alla begåvningsnivåer. Men 
varför har då så många personer dessa 
problem? Några av förklaringarna finns i:
• Syn- och hörselrubbningar. Tal- och 

språksvårigheter. Långvariga sjukdoms
fall.

• Oregelbunden skolgång. Täta skol- 
byten eller lärarbyten.

• Brister i fråga om undervisningsmetod 
och skolorganisation.

• Kontaktsvårigheter. Mobbing. Trass
liga hemförhållanden. 
Grundutbildningen är till för vuxna

och ungdomar över 16 år och som sak
nar grundläggande kunskaper i läsning, 
skrivning eller matematik. Även icke 
svensktalande som fyllt 16 år har rätt 
till denna utbildning.

Vart vänder man sig?
Upplysningar genom vår exp.

0250 - 521 00 ank. 251, 252 
Orsa Vuxengymnasium

TROLLSKOGEN
Det var en gång en trollfamilj, som 

bodde i en tät granskog. Ett troll som 
hette Putte, var mycket sjuk. Han hade 
trollsjuka. Det var en mycket farlig sjuk
dom för troll, men för människor är det 
ungefär som magsjuka.

En dag gick en liten flicka vilse i 
trollskogen. Hon stötte mot det stora 
trollberget, så trollmor vaknade i den 
tidiga gryningen. Trollmor for upp och 
öppnade dörren. Hon utbrast: ” Nu är 
min pojke frisk, för det enda botemed
let mot trollsjuka är när en' människa 
snuddar vid vår dörr” .

Lina Sandvik, 
åk 3

S A L O N G

TOMMY
Tidsbeställning 

Tel. 416 93

€ P c FCARLSSOH AB
ORSA • Tel 401 88, 419 11 

utför
s m i d e

s v e t s n i n g
r e p a r a t i o n e r

Beckmans Tryckeri AB
Tel 402 47

för industri, bygge och jordbruk

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

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
BROR EHRLIN 

Tel 403 55
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Julpristävling
Årets julpristävling har som synes en 

underrubrik. Vill det sig väl, kommer 
du att möta den rubriken i flera kom
mande nummer, eftersom vår tävlings- 
författare har några gåtor till ” i bakfick
an” .

Det gäller att lista, ut, vilken kommun 
(stad), nedanstående något kryptiska 
berättelse handlar om.

Skicka in din lösning till Orsa Skol
tidning, Skolkontoret, 794 00 Orsa senast 
den 8 januari. Märk kuvertet med ” Jul
pristävlingen 1980” . Lycka till!

VAD HETE.R KOMMUNEN?

Landskapet, där kommunen ligger, har 
i sitt landskapsvapen ett väsen av han
kön. Landskapet anses av många vara 
mycket naturskönt. Det är dessutom sjö- 
rikt och skogrikt. Jordbruksmark saknas 
dock inte. Landskapets topografi präglas 
av dalgångar i nord-sydlig riktning. I 
dalgångarna finns djupa sjöar, vill:o 
omtyckta av människor med speciellt 
fritidsintresse. Ortnamn med namndelen 
” böle”  förekommer i landskapet, där 
också ett välkänt fjäll finns. I landska
pets äldre bebyggelse ingår rester av fä
bodar, och i den äldre gårdsbebyggelsen 
finns s. k. stolpbodar.

Så till kommunen.
Dess huvudgata heter —  icke oväntat 

—- Kungsgatan. Detta trots att, då or
ten erhöll sina stadsprivilegier, en kvinna 
stod på tröskeln till att överta regerings
bestyren i Sverige. På tal om kungar för
resten. I staden finns Kungsberget med 
utsikt över vida vatten.

Vid mitten av 1850-talet föddes här 
en av stadens . stora söner. Vitalis var 
hans förnamn. Var en tid ledamot av 
Svenska Akademien. Om man skulle här
leda stadens nuvarande namn till forn- 
svenskt språk, skulle namnet ” Ödeskog” 
passa bra. Öde skogar har vi ju gott om. 
Örnäsudden har i dag omvandlats till 
ett bekant fritidsområde. En ödekyrka 
finns i staden. Den nu använda kyrkan 
färdigbyggdes 1806. År 1900 var stadens 
folkmängd 3350 personer. I staden finns 
två hamnar, Djuphamnen och Gamla 
hamnen. En svår brand drabbade staden 
1901. En hel del industrier finns i sta
den. SJ har spelat stor roll för bygden, 
inte bara därför att en järnväg passerar 
den. Liksom Orsa har en Centralplan, 
har även den här staden en sådan. Par
ker finns det flera stycken. Kyrkparken 
är en, Sjukhusparken en annan. Så kan 
man till sist konstatera, att då invånarna 
i det hedervärda lilla samhället Tärend- 
ö vill besöka kommunen måste de fak
tiskt passera polcirkeln.

Kyrkbyn 6.

Främre raden fr. v.: Katarina Fjelstad, Annica Bäsén, Eva Eriksson, Annelie 
Särnblad, Cia Ersson, Hans-Göran Holvall, Stefan Holm.
Andra raden: Yvonne Nygårds, Natali Kristensen, Margareta Einar sson, Kristi
na Roos, Marianne Broberg, Jörgen Norin, Ronny Carlgren, Tomas Myrlund, 
Tredje raden: Åsa Karlsson, Per Axelsson, Lars Sjöström, Åsa Pettersson, Hans 
Sigås, Johan Wallin, Kalle Lind.
Fjärde raden: Joakim Verona, Mikael Thoms, Niclas Westblom, Patrick Was- 
ser, Anders Wallin.
Lärare: Göran Jalking. Saknas: Thomas Palmberg.

O RSA-sparken
Tillverkas och försäljes i parti och minut av

Tel. 409 00

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

A. Levenius Blommor i Orsa AB
Telefon 400 92

in ter flora

God Jul och 
Gott Nytt År

tillönskas alla våra kunder!

Stackmora Handel
Tel. 403 22
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